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Vi har noen få Håkon
Bleken-bilder igjen.
Prisen er kr. 3000,- pr
bilde. Dette er investering
i kunst. Bilder av Bleken
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

Stor reportasje fra Alpin-avdelingen i dette nummer.

HUSK

ÅRSMØTET
i Freidighuset på Eberg 10. mars kl. 19.00

LEDER’n ved ULF-ERIK HANSEN
Kjære Freidigvenner
Et nytt idrettsår har vi lagt bak oss. Klubbens årsmøte nærmer seg raskt. Det er tid for å gjøre opp status og ta nye viktige valg.
Sportsklubben Freidig er fortsatt en klubb for breddeidretten der utøverne kan få utfolde seg
i trygge omgivelser. Samtidig har alpinavdelingen vist at klubben også kan fostre utøvere på
høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. O-avdelingen har også vist at de kan hevde seg godt
nasjonalt både individuelt og i stafett. Det utøves stor aktivitet og idrettsglede i de typiske
lagidrettene fotball og håndball.
Klubben vår er administrativt inne i en god periode. Vi har mange dyktige medarbeidere på de fleste plan, men har en
utfordring i å skaffe god lederrekruttering. Det blir vel mange ”Tordenskiolds soldater”. Både hovedstyret, avdelingene,
klubbhuset og hytta har en god økonomi. Vi har totalt en bedre likviditet enn på mange år. Klubben satte seg som mål å
få ned de administrative kostnadene. Dette har vi langt på vei oppnådd. I tillegg er klubbens medlemsregister oppdatert
til enhver tid. Dette takket være godt arbeid av de på huset.
Klubbens hjemmeside www.freidig.idrett.no kan vi være stolte av. Den er og vil i framtida bli en viktig informasjonskilde
for oss.
Klubben har på kort tid ervervet seg to nye verdier i og med kunstgressbanen på Eberg og Fjellseterstua. Vi har dyktige
personer til å ivareta begge interessene, men dette gir også hovedstyret et større ansvar å forvalte.
Klubbens husorden Hyllkaka feirer i år 100 års jubileum. Med hovedklubbens jubileum friskt i minne ser vi fram til mange
fine arrangement og markeringer gjennom dette året. Vi vet at forberedelsene er gort i gang. Hyllkaka må sies å være
klubbens største miljø- og tradisjonsbærer. Jeg vil allerede nå gratulere Den Kongelige Husorden med jubileet og ønske
lykke til.
Vel møtt til et konstruktivt årsmøte!

Ulf-Erik

FREIDIG HOVEDSTYRE - TILLITSVERV
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
Redaktør
Lill Connie Furu, Åkervn 12B, 7046 Trondheim
Sponsor
Rune Devold, Eidsvollsgt. 16, 7030 Trondheim
AVDELINGSLEDERE
Alpin
Trond Kvamsdal, Theodor Petersensv. 19, 7049 Tr.h.
Fotball
Anne Louise Arnessen, Asbjørnsensgt. 41, 7052 Tr.h.
Håndball
Ole E. Holm, Kringsjåvn. 12, 7032 Trondheim
Orientering
Solveig Angell-Petersen, Hanskemakerbakken 1b, 7018 Tr.h.
Friidrett
Håkon Hovstein, Østre Moholttun 9, 7048 Trondheim
Ski nordisk
Alf Geir Pedersen, Nordmyrvn. 76, 7080 Heimdal
Telemark
Tor Beisvåg, Solvangen 33, 7027 Trondheim
HUSSTYRET
Leder
Jørgen Geving, Pinebergvn. 38, 7045 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

73 932285
73 905481
73 945378

73 592972
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73 882000
73 879943

73 883460

73 959280

73 917682

FJELLSETERSTUA, BYMARKA
HYTTESTYRET
Leder:
Svein Christiansen, Lillebergvn. 12D, 7052 Tr.h.
Nestleder:
Karl Erik Rønning, Olav Magnussonsv. 1, 7046 Tr.h.
Styremedlem: Niels Ulleberg, Kyvannsvn. 16, 7025 Trondheim
Styremedlem: Gunn Kari Hygen, Trollahaugen 64, 7018 Tr.h.
Styremedlem: Jørgen Geving, Pinebergvn. 38, 7045 Trondheim
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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
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72 560984

73 940672
73 918283
73 556888
73 521894
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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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Portrett av:

Katharina Mo Berge

Freidig-bladet ønsket å
lage et lite portrett av
Katharina Mo Berge, og
avtalte et telefon-intervju den siste dagen i januar.
Som litt “research” hadde vi funnet ut at hun
dagen før intervjuet
hadde vunnet tur-langrennet Johan Evjens
Minnerenn, at hun i
sommerens o-sesong
ble både kretsmester
og midtnorsk mester
(individuelt og i stafett)
og at hun stort sett slår
alle jevnaldrende i de
idretts-øvelsene hun
stiller opp i. Noe mer
overraskende var det
kanskje at hun kom på
tredjeplass i høstens
Hu & Hei, i konkurranse
med landslagsaktuelle
orienterings-damer
som er både 30 og 40 år
yngre...

Trondheim, men det ble aldri noen reiser utenbys for
å konkurrere.
Katharina forteller videre
at orienteringskarrieren
startet i 2. klasse på realskolen, da det skulle være
mesterskap for “de høyere
skoler”. Med to brødre som
behersket kart og kompass og som hadde lært
lillesøster litt, var det klart
for påmelding til det første
o-løpet.

Katharina på toppen av seierspallen,
foran klubbvenninne Torid.
Midt-Norsk mesterskap 04.

Æresmedlem i Freidig ble hun i 1996, og at hun har
skaffet klubben mye heder og ære visste vi fra før, men
kanskje de yngre leserne av Freidig-bladet ikke vet det?
Mange leder- og administrative oppgaver samt et uendelig antall dugnads-timer for Freidig har det blitt
gjennom årene – og vi regner med at det blir flere!!
Katharina Mo Berge er et kjent navn for idrettsinteresserte som leste aviser og så på TV på 60- og 70- tallet:
Da vant hun åtte NM-titler i langrenn: tre individuelle og
fem i stafett for Freidig!!
Det ble også mange representasjonsoppgaver for
Norge, bl.a. VM i –66, -70 og –74 og OL i –68 og –72.
Når vi spør i telefon-intervjuet om det ble noen NM-medaljer i orientering, svarer Katharina først “nei?”, så “vet
ikke”, før hun tar med telefonen inn på et rom med medaljer på veggen (..de fra de første årene, da de ble behørlig hengt opp..) og finner en bronsemedalje fra 1968.
Også i o-idretten var Katharina på landslaget i en årrekke, med VM-deltakelse i 1968, -70 og 72.

BRØSETVEIEN 168 7048 TRONDHEIM
TLF. 73 95 40 40 - 73 95 40 42
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- Deltok du i både langrenn og orientering helt fra du
var liten?
- Nei da. Fram til realskolen var det friidrett (særlig høydehopp) og tennis som var idrettene mine. I tillegg var
jeg med i slalåm og vant bl.a. Lille Gråkallrennet, og jeg
spilte håndball for Freidig. I tennis hevdet jeg meg godt i

Sine første langrennsski
fikk den senere Norgesmester først som 19-åring.
Da var hun lærer på
Ringebu folkehøgskole,
nyutdannet fra Statens
gymnastikkskole.
Langrenn hadde hun enda
ikke prøvd, men med aktive ski-gutter som elever
ble hun “bitt av basillen”,
og allerede ett år etter debuten var hun på landslagsnivå.

- Trente du mye?
- Fram til året på Ringebu trente jeg nesten ikke, men
konkurrerte masse! I jenteårene var jeg med på alt jeg
kunne av konkurranser – det var det jeg likte!
Når jeg startet med langrenn ble det systematisk trening
for første gang. I de mest aktive årene 5-6 ganger i uka.
(Ektemann Stig roper i bakgrunnen: “minst 6!”)
- Hvor mye trener du nå?
- 5-6 ganger i uka, inkludert en del styrketrening på treningsstudio. (Stig roper igjen: “8 ganger i uka!”)
Katharina bedyrer at hun koser seg veldig når hun trener, at det er derfor hun holder på. Samtidig skjønner vi
jo at hun blir veldig sprek av det, og damen har da også
blitt veteran-verdensmester i orientering en gang
(Litauen 2001) og nummer to en annen gang (Skottland
1994).
- Har du noen tips til våre unge satsende idrettsutøvere
om hva som skal til ?
- Du kan bli god – bare du trener mye! Og allsidighet er
en fordel!
Da takker vi for intervjuet og ønsker Katharina lykke til
videre med treningsøktene og ski-, løpe- og orienteringskonkurransene!!
Grete
5

Den Kongelige Huusorden “Hyllkaka” 100
Så er det klart for nok et jubileum i Sportsklubben Freidig.
Klubbens husorden Hyllkaka ble til da Unionen opphørte i 1905, og
våre forfedre, som sikkert var opptatt av at vi fikk vårt kongehus med
Dronning Maud og Kong Haakon, ville også at klubbens medlemmer
skulle more seg litt kongelig i den ellers så grå hverdagen. Derfor var
det at dette noe pompøse navnet på nyskapingen i Freidig fikk tittelen
” Kongelig Huusorden”
I Jon Altern sin bok i forbindelse med 90 års jubileet forteller han
hvordan de pur unge Freidig-guttene for hundre år siden fikk ideen og skapte klubbens Huusorden. De overvant også de eventuelle med motvilje mot at Freidig skulle
etablere en slags ”opphøyet” status blant medlemmene sine.
Initiativtakerne Arthur Wickstrøm, Per F. Hammer og Axel Jørgensen erklærte seg
som Ordenskollegium, og utnevnte seg selv til henholdsvis Stormester, Herold og
Kansler. Påfunnene med å dele ut ordener var ganske enkle i starten med dekorasjon
i form av medaljong-tegn på papir. Senere ble det laget ordenstegn i metall, og det
var St. Olavs-ordenens statutter som ble benyttet som modell for ordenstegnet.
Ordenens navn HYLLKAKA oppsto nærmest som en ideassosiasjon. På den ene sida tenkte man på Axel
Jørgensens virke som baker, - på den andre siden på Hyllkaka`s likhet med en diskos. Navnet kom på et vis
flytende på ei fjøl og Bakstehuset, Kjevlen og Bakstehellen ble til en humørfyllt og morsom bakgrunn for løyerne.
Statuttenes § 1 – som gir grunnlag for ordenens virke, kan aldri forandres - og lyder som følger : ”Denne orden er innstiftet for at belønne kun utmerkede fortjenester af en eller anden mulig eller umulig art inden vort
samfund av 13de October 1903.”
De første utnevnelser til ordenen fant sted på klubbens årsfest i 1905. Ridderslaget ble tildelt de nyutnevnte
med et bakstekjevle som hadde tilhørt kanslerens mor. Dette kjevlet er fremdeles i bruk av Hyllkakas
Stormester !
Allerede ved den første ordensutdelingen i 1905 ble det nå så velkjente Hyllkakverset avsunget slik det også
gjøres den dag i dag.
Ja, Hyllkak det er ytterst nasjonalt – Fallera
Med smør og møssmør påsmurt liberalt – Fallera
Den smaker jo fortreffelig og godt – Fallera
Især når man til Ridder nyss er slått – Fallera
Første verselinje i vår Kongelige Huusordens sang lyder :
Ja Hyllkak det er ytterst nasjonalt – Fallera. Men når det er
sagt så vitner ikke navnet – Hyllkaka – om noen kongelig
luksus akkurat. Hyllkak var ”ækt husmannskost” – i gamle
dager. Den dag i dag produseres hyllkak etter gamle tradi
sjoner, og på Hyllkakas fester serveres det gjerne hyllkak
med møss-smør.
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år

Gjennom 100 år har også de samme rim og Fallera-vers blitt benyttet under ordensutdelingen. Likeså har det
seremonielle ved utnevnelsene fulgt den samme tradisjonen fra det første året, og proklamasjonene følger
også det samme opplegget hvert år når Stormesteren proklamerer følgende :
Vi i Hyllkaka – af forfendelighetens naade – herre og hersker
over Deigtrauget, Kjvlen og Bakstehellen : Gjør herved
vitterlig faar vaare elskede undersaatter at Vi udi vaar store
naade og bevaagenhed haver besluttet til desformedelst – at der
under vaare naadige protektion staande, Sportsklubben Freidig
som i dag feirer sin stiftelsesdag – at benaade følgende
undersaatter med nedenfor nævnte udmerkelser.
100 år for en husorden gir et bevis på hva god og dyktig ledelse har betydd. Meget betød også de noe spesielle lover og regler for ordenen. Hyllkakas innslag skapte festivitas over Freidigs årlige sammenkomster. Den
grå hverdag kunne piffes opp ved slike Hyllkak-innslag, og eldre medlemmer har fortalt at en i de tider virkelig
kunne kunsten å more seg Kongelig.
Hyllkakas enkle form for både høytidlighet og gemyttelighet har vist seg å slå an. Derfor vil Hyllkaka fortsatt
være levedyktig i sin nåværende form – også i årene som kommer.
Uansett ulike meninger gjennom årene, ville ikke Hyllkaka blitt sine 100 år såfremt ikke medlemmene i overvekt hadde sluttet opp om orden. Entusiasmen seiret og tilhørigheten til vår orden er også i dag tilfredsstillende. Dette gir håp om at Hyllkaka vil ”levva læng” (som Jon Altern uttrykker det i sin bok)- og at det fortsatt
vil bli et forum for våre eldre medlemmer.
Vi vet også at gjennom Hyllkaka`s enkle arbeid har klubben maktet å holde svært mange medlemmer knyttet
til klubben. Særlig har nok Ordenen ført til at flere har funnet både kameratskap og tilhørighet til Freidig lenge
etter at de idrettslige og administrative år var tilbakelagt.
Hvor stor betydning dette kameratskapet har hatt for mange kommer også til syne når vi minnes den store
pengegaven som Peder Engdal ga til Hyllkaka i 1995. Det er disse pengene som ble brukt av Hyllkaka til å
kjøpe Fjellseterhytta i Bymarka som gave til klubben. Dette skjedde i forbindelse med Freidigs 100 års jubileum i 2003.
Hyllkakas kameratgjeng finner du på Fjellseterhytta hver uke. Her møtes gamle Freidiggutter og Freidigjenter
og praten dreier seg om idrettshistorie, gamle helter, kameratskap og gyldne minner.
Sportsklubben Freidig eller rettere sagt ”broderskapet” Hyllkaka har ingenting med frimueri å gjøre. Dette
handler desto mer om det gode og langvarige kameratskap. Gleden av å holde sammen også etter at piggskoene, o-kartene, skiene, håndballen og fotballen er lagt på hylla.
Ordenskollegiet i jubileumsåret består av Kjell Okkenhaug Stormester, Nils Ulleberg Kansler, Jørgen Geving,
Skattmester, Kjell Høyem Seremonimester og Per Jystad Penneknekt.
Kollegiet gratulerer Sportsklubben Freidig og Hyllkakas medlemmer med 100 års jubileet, og håper Hyllkakas
medlemmer slutter opp om våre planlagte arrangementer.
”Terminlista” i jubileumsåret ser slik ut :
• 15. februar kl 1130 Årsmøte på Fjellsetra.
• 30. mars kl 1700 Hyllkakrenn med premieutdeling og middag.
• 17. mai kl 1300 Hyllkakas medlemmer deltar i Borgertoget.
• Juli/Aug. Tur med Hanssteen til Tautra
• 1. september Dametreff på Fjellsetra
• 15. oktober JUBILEUMSFEST PÅ ROYAL GARDEN
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HÅNDBA LL
Ålesund cup J 13
Jentene dro på sin første lang tur helga 17.- 19. september –04. Vi tok buss til Ålesund med ferge fra Molde til
Vestnes underveis. Starten fra Trondheim gikk rett etter
skoleslutt på fredag, og ankomst Ålesund i 10 tida på
kvelden, hvor vi bodde på en skole rett uten for sentrum i
Skarbøvik.
Kampene forgikk i en innendørs fotballhall, hvor det var
lagt dekke til 3 håndballbaner.

Lørdagen var satt opp med 3 kamper. Før siste kamp var
det en lang pause, slik at vi fikk lagt inn en tur i akvariet og
på kvelden etter kampene la vi turen innom Dolly Dimple
hvor pizzaene ble tatt vel imot.
Dagen etterpå var det kun en kamp, da vi ikke gikk videre
fra gruppespillet.

Resultatene fra kampene var heller dårlig med tap i alle
fire, men kampene ble brukt til å øve inn en del trekk og
bevegelser. Dette har vi fått betalt for i starten på sesongen, for nå sitter trekkene bedre og vi kunne ta juleferie blant de tre beste.
Turen var topp sosialt, da dette var første gang jentene
reiste sammen i buss.

Vårt gutter 11-års lag har vært gjennom mange endringer det siste halvåret. I høst
hadde vi få spillere og manglet trener.
Etterhvert fikk de nye trenere, nye spillere og nytt sted å trene. Siden vårt G94 lag ble lagt ned, fikk de 4 gjenværende guttene derfra spille sammen med G93. Det har også kommet til nye spillere fra Eberg som spiller fotball
sammen med mange av guttene fra før. Med 18 spillere har vi meldt på et lag til i serien etter jul, slik at alle skal få
nok spilletid til å kunne utvikle seg og ha det gøy. For det er jo kamp som er gøy. Laget trenes nå av to flotte jenter
fra Heimdal/Freidigs J19 lag: Merethe Risholt og Torill Røsdal. Treningen finner sted i Fokushallen på Rosten på
tirsdager fra 1630-1800.
Aktivitetsserien for 11-åringer på høsten startet dårlig med
mange kamper som ble trukket. Det bedret seg etter
hvert, og i romjulen deltok vi på Fokus Julecup. For vårsesongen har vi meldt på et ekstra lag til aktivitetsserien
og vil delta på det vi rekker av cup?er slik at det skal
være bra mulighet for alle til å få spille kamper. Første
helga i vinterferien er det Tussecup som går av stabelen
med to påmeldte lag der og.

JULEAVSLUTNING
Som et plaster på såret for uteblitt Østersund-cup i januar
arrangerte vi juleavslutning med LaserX og pizza. Tiltaket
falt i smak hos spillere og trenere.
GUTTEHÅNDBALLENS DAG
I disse VM-tider er det kanske ikke noe problem med motivasjon og rekruttering. På bildet ser dere guttene i aksjon
på guttehåndballens dag i Nidarøhallen. Her fikk de kyndig teknisktrening fra Heimdals eliteseriespillere. Etter først
å ha spilt kamp mot Strindheim var det godt å avslutte lørdagsmoroa med en matbit før kursen ble vendt hjemover
for å følge semifinaler i VM.
Tekst: Kari Fagerberg. Foto: Trond Aalberg

Trener for håndballskole?
Freidig håndball planlegger å starte håndballskole for barn født i ?97.
Til det trenger vi noen foreldre som synes det er artig å holde på med barn og som kan tenke seg
å ha ansvaret for gutte- eller jentetreninger.
Vi har tid i gymsalen på Eberg på tirsdager fra 19-20 og torsdager 17-18.
Håndballgruppa stiller med håndballer, t-skjorter og gymsaltid til barna - alt gratis.
Vi ser for oss treninger fra februar¬april som avsluttes med en cup.

For Freidig J13, Kjetil Strand

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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IVRIGE HÅNDBALLGUTTER

For å lede en slik «skole» kreves ikke mye erfaring. Kursmateriell og trenings-tips kan vi skaffe til veie.
Har du håndballerfaring er det fint.
Dersom du kan bidra så ring eller mail til
kari.fagerberg@broadpark.no Tlf. 73943740/93034062/73596935 (arb)
Påmelding av barn kan ikke skje før vi har alt på plass.
Kontaktinfo for påmelding og oppstartsdato blir lagt ut på våre nettsider når vi har trenere på plass.
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ÅRSBERETNINGER
Sportsklubben Freidig, Org. Nr. 937 450 761
Årsmelding 2004 fra Hovedstyret
1.0 STYRETS SAMMENSETNING
AU-leder : Ulf Erik Hansen, nestleder Hallgrim Hjelmbrekke, Stig
Berge, Lill Connie Furu, Rune Devold, Jørgen Geving.
Fra avdelingene: Fotball Anne Louise Arnessen, Friidrett Håkon
Hovstein, Håndball Ole E. Holm, Orientering Solveig AngellPetersen, Telemark Tor Beisvåg, Alpint Trond Kvamsdal. Alf G.
Pedersen var kontaktmann for langrenn og Kjell Okkenhaug for
Fjellseterstua.
Jørgen Geving har fungert som daglig leder og ivaretatt klubbens
felles interesser med tilstedeværelse på klubbkontoret og fra sitt
hjemmekontor.

www.tev.no

1.1.2 Møter og arrangementer
1.1.3 Mellom årsmøtene er det avholdt møter i klubbens arbeidsutvalg (AU) og hovedstyret (HS). Det har vært avholdt 8AU møter og 5 HS møter i 2004.
Representasjon :
• Torbjørn Vik
Kontrollutvalget, Norges Skiforbund
• Trude Killi-Olsen
Leder av Alpinavd. i Sør-Tr.lag skikrets
• Håkon Neergaard
Styremedl. i Alpinkom. i Sør-Tr.lag skikrets
• Kirsti Midtømme
Styremedl. Sør-Tr.lag Orienteringskrets
• Håkon Gammelsæter
Styremedl. Sør-Tr.lag Orienteringskrets
• Solveig Angell-Petersen Repr. til Sør-Tr.lag Orienteringskrets ting
• Eirik Einum
Repr. til Sør-Tr.lag Orienteringskrets ting
• Vegard Grønli
Repr. til Sør-Tr.lag Orienteringskrets 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
Den største saken i driftsåret har vært diskusjonene omkring byggingen av kunstgressbane på Eberg. Som vanlig i klubben vår var
det store diskusjoner om økonomisk ansvar i forbindelse med byggeprosjekt. Kunstgressbanen ble bygget i løpet av sommeren, og
mangler nå kun lys og en liten tribune. Her har fotball-avdelingen
igjen gjort en stor dugnadsjobb og tatt felles ansvar for bygging av et
stort anlegg for klubben.

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS!
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3. ØKONOMI
3.1 Avdelingene
Alle avdelinger har meget god økonomi, og ikke minst skyldes
det store inntekter fra Bingo og Automater. Regnskapene fremlegges på årsmøtet.
3.2 Hovedstyret
Hovedstyrets har et godt økonomisk resultat i perioden med et
pent overskudd på driften.
Regnskapene avsluttes i skrivende stund både for klubbens hovedstyre og de regnskap som ligger under hovedstyret. Disse vil
bli fremlagt på årsmøtet.
4. DRIFT OG PLANLEGGING
4.1 Rekruttering av tillitsmenn
Tendensen til å rekruttere til hovedstyret (AU) er fremdeles ikke
lett, men driften og ikke minst det store ansvar hovedstyret har
gjør det nødvendig med en daglig leder i en eller annen form.
Hovedstyret har til syvende og sist ansvaret for å ivareta både
klubbhus og hytte og andre anlegg. Klubben drives bra i dag, vi
har en solid klubbdrift og det må vi ta vare på. Sikkert er det i allfall at Freidighuset er betjent mandag- fredag i tiden 0900-1200
idet en av
”husets mann” da normalt er tilstede.
4.2.Freidig på internett
Klubbens hjemmeside www.freidig.idrett.no er nå på plass etter
mye jobbing av Jørgen Geving og ikke minst av Jomar Fagerholt
som programmerer. Nå er det opp til HS å holde den ajour. Stor
ros også til alpin orientering og håndball for meget fine hjemmeside som både ajourføres og uten tvil er til stor nytte for avdelingene og medlemmene. Fotball sin side er under omarbeiding av
Jomar Fagerholt. Klubbens hjemmesider er både fine og ryddige,
og det er viktig at sidene er laget slik at det skal være enklest
mulig å holde sidene ajour.
4.3 Tordenskioldløpet
Avdelingenes eneste felles arrangement nr. 24 ble fullført med
ca. 600 løpere. Flott felles dugnadsinnsats denne ettermiddagen
på Lade gjør at arrangementet nok en gang ble vellykket. Nok en
trivelig arrangementskveld i god Freidigånd.

2.MEDLEMSSTOKKEN
Kvinner
Menn
Avdeling
Sum
0-12 år
13-19 år
20+
0-12 år
13-19
20+
ALPIN
290
30
34
58
48
50
70
FOTBALL
596
38
56
42
181
120
159
FRIIDRETT
52
0
2
9
0
1
40
HÅNDBALL
247
78
29
81
35
0
24
ORIENTERING
312
30
24
82
43
23
110
SKI NORDISK
21
0
0
2
0
0
19
TELEMARK
23
0
0
4
0
0
19
Totalt i klubben 1452 medlemmer
Medlemstallet for 2004 har steget med 126 medlemmer fra i fjor. Da var antallet 1326 medlemmer, og i 2002 var antallet 1331.
En god del medlemmer er registrert i flere avdelinger og da flest i kombinasjonen Fotball- Håndball som utgjør ca. 45 medlemmer.
Klubbens medlemskartotek følges nå opp kontinuerlig for å få registeret så ajour som mulig. Det er arbeidskrevende men det er
også nødvendig med oppfølging viser all erfaring.
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4.4. Administrasjon
Jørgen Geving har fungert som daglig leder og da med spesielt
oppdrag for økonomioppfølging og ansvaret for arbeidet med
medlemskontingent. Jobben medfører også daglig regnskapsorden og betaling av regninger for Hovedstyret, Klubbhuset,
Fjellseterhytta, Tordenskjoldsløpet, Hyllkaka og
Kunstgressbanen,
Sammen med Hilmar Løkke, Gunnar Dyrendal, Per Bue og
Hjørdis Geving sørger de for at huset et ryddig og i god stand til
enhver tid. Disse folkene har hatt en stor ryddedugnad over 14
dager ved årsskiftet.
Regnskapsmessing er det innleid en person fra et regnskapsfirma til å ta seg av regnskap for enkelte avdelinger, for HS og for
klubbens samlede regnskap.
Nytt dataprogram for medlemsregistering og regnskap er tatt i
bruk, og fungerer utmerket.
Avdelingene kan når som helst få lister tilsendt elektronisk av
medlemsregisteret.
5. KLUBBMILJØ
Klubbmiljøet fungerer fortsatt best i de enkelte avdelinger og i
Hyllkaka. 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 3 utgaver i 2004 med Lill Connie Furu som redaktør. Tre fine blad men det diskuteres i hovedstyret om bladets
fremtid. Økonomi og antall blad pr år er sakens kjerne.
5.1.1. Fjellseterstua
Hytta er nå kjøpt av klubben, og vi står i en fase med å få statutter og organisering på plass.
Hyttegjengen møtes trofast på stedet, og som sådan er hytta
uvurderlig i vårt klubbmiljø.
Oppussing er på gang i februat for nå er Per Bue blitt pensjonist.
Her har klubben et stort ansvar å ivareta også for denne eiendommen.
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. Huset blir godt ivaretatt av hus og
banekomiteen og holder fortsatt en god standard som imidlertid
ikke gjør seg selv. Her forvalter klubben store verdier og huset viser klubben på en fin måte.
7. EGNE ANLEGG
I samarbeid med Eberg skole har det også i 2004 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. Dette påregnet starte
opp til våren 2005.

8. UTMERKELSER
Klubben hadde ingen utmerkelser dette året.
9. ARRANGEMENT
Orienteringsavdelingen er den avdeling med flest arrangement,
og har i perioden arrangert og hatt ansvar for Dagens Løype,
Freidigstafetten, Kretsmesterskap stafett bedrift, Ungdomsløp og
Jaktprøven.
Alpinavdelingen har arrangert FIS-renn, Småalpinisten, Midtuke
Cup`er og Alpinliga Cup.
Fotballavdelingen arrangerte sin tradisjonell turnering Skandia
Cup for 31. gangen med god deltagelse. I tillegg har avdelingen
arrangert soneturneringer for de aller yngste på Freidigbanen.
Avdelingene har ellers hatt klubbmesterskap og også arrangert
bl.a. håndballskole.
10. ALLIDRETTSSKOLEN
Klubben har hatt vansker med å rekruttere instruktører til allidrett.
Dette resulterte i at det ikke ble arrangert allidrettsskole i 2004.
11. IDRETTSLIGE PRESTASJON
Vi viser først og fremst til avdelingenes egne rapporter, men hovedstyret vil gjerne trekke frem klubbens Alpinavdeling som nå
har gode prestasjoner på alle nivå. I landsfinalen har vant Freidig
Alpin gull i SSL for både gutter og jenter. I Hovedlandsrennet fikk
vi bl.a. 2 gullmedaljer i SL og SSL for gutter. I junior har klubben
to løpere på NSF sine lag og disse har til dels hevdet seg godt i
internasjonale renn. Ingen klubb i Norge har ellers tre seniorløpere på Norges representasjonslag.
Orientering fikk sine beste plasseringer i NM med en 8. og en 12.
plass til Marit Owren og en 10. plass til Anders Einum. Freidig ble
ellers nr 4 i stafetten i samme mesterskap. I veteranklassen har
klubben utøvere i verdensklasse.
For øvrig vises til avdelingenes egne rapporter.
12. KONKLUSJON
Sportsklubben Freidig er fortsatt en klubb for breddeidrett der utøverne kan få utfolde seg i trygge omgivelser. Samtidig har alpinavdelingen vist at klubben også kan fostre utøvere på topp nasjonalt nivå og utøvere som også hevder seg
internasjonalt. Klubben er fortsatt en god og stor arrangør med
flere gode gjennomførte arrangement også i 2004.
Økonomisk har avdelingene, hovedstyret, klubbhuset og hytta en
god økonomi, ja faktisk totalt bedre likviditet enn på mange år.
Klubben har nå på kort tid fått to nye verdier i og med ny kunstgressbane og hytte. Dette gir også hovedstyret et større ansvar
enn før.
Klubbens husorden Hyllkaka feirer i år 100 års jubileum med div.
arrangement i 2005. Forberedelsene er godt gang, og Hyllkaka
må sies å være klubbens største miljøbærer. En unik historisk
husorden som samler og knytter Freidigfolk sammen lenge etter
at sportslig og administrativ periode er over. Hovedstyret gratulerer Den Kongelige Huusorden med jubileet.
Hovedstyret takker alle som i 2004 har bidratt til klubbens beste.
En spesielt takk til trofaste tillitsvalgte som gjør en fantastisk innsats. Takk også til foreldre som følger sine håpefulle.

Trondheim 2005-02-13
Ulf-Erik Hansen
Leder
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Hallgrim Hjelmbrekke
Nestleder

Jørgen Geving
Daglig leder

Stig Berge
Sekretær

Lill Connie Furu
Redaktør

Trond Kvamsdal
Alpin

Anne Louise Arnessen
Fotball

Ole E. Holm
Håndball

Solveig Angell-Petersen
Orientering

Håkon Hovstein
Friidrett

Alf Geir Pedersen
Ski Nordisk

Tor Beisvåg
Telemark

ÅRSBERETNING FREIDIG ALPIN
ADMINISTRASJON
Styret 2003-2004:
Leder:
Nestleder:
Sportslig leder:
Sekretær:
Kasserer:
Sponsorkontakt:
Sosiale aktiviteter:
Materiell:
Arrangement:

Trond Kvamsdal
Bjørn Brauti
Carl-Tore Næss
Anne Berit Lund
Morten Kjeldsen
Jomar Kokaas
Atle Lyng
Reidar Steen
Gry Haug Binde

Grupper –
Oppmenn –
8 år & yngre: Irene Lorentzen
Hepsøe
9 – 10 år:
Ketil Hokstad
11 – 12 år:
13 – 14 år:

Jacob Stang
Torbjørn Oppland

Junior 1 og 2: Trude Killi-Olsen

Trenere:
Kristian Maalø
og Hans Christian Vik
Odd Arne Eidsmo
og Fredrik Oppøyen
Torje Mathisen og Eirik Sem
Kay Are Forsland
og Øyvind Rognmo
Jan Erik Fossheim

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

Styret 2004-2005:
Leder:
Nestleder:
Sportslig leder:
Sekretær:
Kasserer:
Sponsorkontakt:
Rekruttering:
Sosiale aktiviteter:
Materiell:
Arrangement:

Trond Kvamsdal
Bjørn Brauti
Jacob Stang
Anne Berit Lund
Morten Kjeldsen
Jomar Kokaas
Irene L. Hepsøe
Atle Lyng
Reidar Steen
Lars Inge Graabak

Grupper –
Oppmenn –
8 år & yngre: Erling Haug
9 – 10 år:

Øystein Rønning

11 – 12 år:

Ketil Hokstad

13 – 14 år:
Lars Inge Graabak
Junior 1 og 2: Jan Erik Buan

Arrangørlag – Lagledere:
Leder av Renneledere:
Leder av Bakkemannskap:
Leder av Tid og data:
Leder av Utstyr og arena:
Leder av Sekretariat:

Trenere:
Kjeld Andresen
og Steinar Halsen
Bjørn Eidsmo
og Hans Christian Vik
Torje Mathisen
og Helge Sandnes
Joakim Nord og Eirik Sem
Kay Are Forsland
og Jan Erik Fossheim

Lars Inge Graabak
Morten Kjeldsen
Ketil Hokstad
Reidar Steen
Unni S. Vik

Andre funksjoner:
Web-ansvarlig:
Berit Fossum
Revisor:
Torbjørn Vik

mindre kommentarer. Hovedbudskapet fra årsmøtet er at en for sesongen 2004-2005 skal bruke ressurser på det sportslige opplegget med et slikt omfang at driftsregnskapet for denne sesongen
går i null, foruten ekstra inntekter ifra arrangement av Alpin
Landscup 2005.
Inntekter fra spilleautomatene gir et betydelig bidrag til avdelingenes inntekter og er sammen med aktivitetsavgiftene de største
inntektskildene. Bruktmessen som ble arrangert sent på høsten
forut for skisesongen har også gitt et godt bidrag til ytterlig styrking
av avdelingens bankkonti. Utleie av minibussen og reklameinntekter er av et omfang som budsjettert.
Samlet sett har avdelingen har en meget solid egenkapital og en
god økonomisk styring

EGNE ARRANGEMENTER
Alpinavdelingen har arrangert følgende alpine skirenn i 2004:
• FIS-renn
• Småalpinisten
• Midtuke Cup
• Alpinliga Cup
• Klubbmesterskap

9-10. januar.
17-18. januar.
13. og 15. januar, 17. og 19. februar
og 9. og 11. mars
20-21. mars
30. mars.

SPORTSLIG INNSATS
Aldersbestemt klasse 11-12
Sportslig sett gjorde vi det meget godt. Av 5 kretsplasser for gutter
fikk Freidig 4 og av tre kretsplasser for jenter fikk Freidig alle 3.
Disse Freidig-løperne gjorde det også meget godt under
Landsfinalen både i Storslalåm og Super-G med 1. plass i
Storslalåm både for gutter og jenter ved Robin Brauti og Kristin
Fossum Graabak og poengplasseringer ved Marthe Næss, Linn
Rolstadaas, John Lyng og Kristian B. Woldseth. Det ser ut som
Freidig-løperne har et forbedringspotensiale i slalåm.
Rennsesongen ble for de fleste avsluttet med deltakelse i
Guldhjelmen hvor Kristian B. Woldseth vant Gullhjelm samt at
Kristin Fossum Graabak og Marthe Næss tok henholdvis en flott 2.
og 5. plass.
Både Robin Brauti og Kristin Fossum Graabak har vært utenlands
å representert NSF i konkurranser med gode resultater.

Aldersbestemt klasse 13-14
Resultatmessig ble sesongen meget bra. Markus lyktes endelig i
Hovedlandsrennet og beviste at han kan slå alle med gull i både
Slalom og Storslalom i tillegg til 3.pl i Utfor og 5. pl. i Super G! Atle,
Vegard, Anette og Randi-Lise kjørte også inn kvoteplasseringer
slik at vi har en bra kvote kommende sesong.
Sesongen ble for de fleste avsluttet med Guldhjelmen hvor Markus
vant sin 3. gullhjelm og Vegard fikk en fin 5. plass.
Internasjonalt har Markus deltatt på renn i Slovenia (Pokal Loka)
og Whistler Cup i Canada med meget gode resultater. Resultatene
han oppnådde i Canada er enestående med 1. pl i SSL, 3. pl i SL
og 4. pl i SG.
På kretsnivå er Freidigløperne nesten enerådende. Det var kun en
løper fra Oppdal som kom med til hovedlandsrennet.

ØKONOMI
Avdelingens styre har videreført en detaljert form for budsjettering
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 økonomistyring
samt bedre oversikt ved sesongslutt over pengestrømmen. På avdelingens årsmøtet i juni var en derfor i stand til å legge frem et
detaljert regnskap for sesongen 2003-2004 og budsjett for 20042005 for hver hovedaktivitet. Budsjettet ble godkjent med noen

Junior 1 og 2
Åpningsrennet for jr-gruppen var FIS-rennet på Bjorli. Det var et
renn med mange deltakere fra utlandet (14 nasjoner). Forholdene
var meget krevende og det ble en vanskelig debut for førstegangs
jr-løpere. Etter hvert bedret snøforholdene seg og vi fikk deltatt i
flere gode FIS-renn. Foreldrene stilte aktivt opp ifm arrangement
av FIS-renn i Vassfjellet som ga mange av løperne gode FIS-punkter.
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John Reidar Steen, Johanna Aaker og Therese Neergaard fikk alle plasseringer blant
de ti beste i henholdsvis NM Jr 1, NM Jr 2 og NM senior.

ÅRSBERETNING
FOTBALL

Therese Neergaard fikk med sine flotte resultater plass på Europa Cup Damer for
2004/2005.

Styrets sammensetning har i det
foregående året
bestått av:

Senior
Vi har en svært eksklusiv gruppe med seniorløpere: Lisa Bremseth og Trine Bakke
Rognmo, World Cup Damer og Andreas Nilsen Europa Cup Herrer Ingen ande klubber
i Norge hadde tre løpere med på dette nivået vinteren 2004.
Disse tre har alle deltatt i World-Cup sirkuset og har alle plasseringer blant de 16 beste. Videre har de all tre vunnet FIS-renn. I Norgestmesterskapet har alle plassering
blant de ti beste med Trine sine pallplasseringer i både Slalom og Storslalom som beste.

Anne Arnessen, formann
Sverre Smeplass, nestleder
Harald Torgersen, sportslig leder
Håvard Værnes,mini-coordinator
Gisle Elnan, ass.sportslig leder
Kjell Skjoldsvik,materialforvalter
Svenn-Egil Langlete, administrativ leder

Spesielt gledelig er at Andreas sine resultater i sesongen 2003/2004 har kvalifisert han
til deltakelse på World Cup laget for herrer til sesongen 2004/2005. Både Lisa og Trine
fortsetter på World Cup laget til damene.

Trenerstaben i Freidig Alpin er et av vårt viktigste fortrinn i forhold til andre alpinklubber. Over halvparten av trenerne er tidligere toppalpinister som er kommet til
Trondheim for å studere, og som holder ved like kontakten med alpinmiljøet gjennom
sin treneraktivitet i Freidig. Vi ser at våre løpere får et alpinfaglig treningsopplegg av
ypperste klasse som kan måle seg med det beste i landet.

LAGLEDERE 2004:

Senior 4. div
Christian Westad
Senior 5.div
Bård Eidet
Knut Juel
Øivind Bjøntegaard
Veteran

REPRESENTASJON
Følgende personer representerer alpinavdelingen:

Gutter 1988/89 15 - 16 år
Harald Torgersen
Ivar Koteng
Ketil Figenschou

• Torbjørn Vik
Kontrollutvalget, Norges Skiforbund
• Trude Killi Olsen Leder i Alpinavdelingen, Sør-Trøndelag skikrets
• Håkon Neergaard Styremedlem i Alpinavdelingen, S-Tr.l skikrets

Jenter 1988/89 15- 16 år
Svenn E. Langlete
Knut-Arild Farnes

KONKLUSJON
Sportslig sett har sesongen 2003-2004 vært over all forventning 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 Landsfinalen med gull i SSL for både gutter og jenter
samt mange plasseringer blant de ti beste. I Hovedlandsrennet fikk vi 2 gullmedaljer
(SL og SSL for gutter) og en bronse i tillegg til flere poengplasseringer. Løpere fra
både 11-12 klassen og 13-14 klassen har deltatt på NSF Ungdomssatsing og oppnådd
pallplasseringer på internasjonale ungdomsrenn. På juniornivå har vi to løpere på NSF
sine lag som hevdet seg meget godt i sine årsklasser (rangert blant de fremste internasjonalt i sine årsklasser i enkelte disipliner). Ingen andre klubber enn Freidig har
med tre seniorløpere på representasjonslag for Norge, og disse har vist å kunne hevde
seg godt i Norgesmesterskap og i internasjonale mesterskap.
Det sportslige nivået i Freidig Alpin er et resultat av flere års satsing på tilrettelegging
av gode treninger gjennom anskaffelse av dyktige trenere og en innsats fra foreldre
som bakkemannskap. Det er grunnlag for å hevde at Freidig Alpin samlet sett har et av
landets beste trenerteam for juniorer og aldersbestemte klasser. Dette trenerteamet
har greid å gi både topp og bredde flotte muligheter for utvikling av egne ferdigheter.
Resultatene skyldes også helt klart at klubben har mange dyktige løpere som har vist
stor treningsiver både sommer som vinter. Klubben har på alle alderstrinn fra 19871991 en eller flere talenter som har oppnådd pallplassering i Landsfinale og eller
Hovedlandsrenn. Videre så har man greid å beholde bredden i treningsgruppene for de
fleste av disse årsklassene og dette har også helt klart virket positivt inn på treningsiveren og kvaliteten på treningene.
Utfordringene fremover blir nå å holde ved like og øke rekrutteringen til klubben. Det
bør settes inn målrettede tiltak overfor barneskolene i Trondheim. Videre må man se
seg om etter nye måter for inntjening av midler til alpinavdelingen når inntektene fra
Spilleautomatene faller bort fra nyttår. Inntektene fra Spilleautomatene har foruten aktivitetsavgifter vært største inntektskilde og slik sett vært en viktig bidragsyter til det
gode opplegget Freidig Alpin har kunnet gi sine løpere og foreldre.
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Minigutter 1995 9 år
Knut Iver Aastorp
Gaute Moldestad
Minigutter 1996 - 8 år
Hans Erik Føre
Tor Myren
Minijenter (1994 - 96)
Lars Magne Stene
Minigutter 1997 - 7 år
Ivar Sommervold
Knut Heimdal
Lars Henrik Rygh

Tillegg: Web-ansv.: Bente Skorge
2.

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 ”profesjonalisering” med ønsket om kunne tilby et breddeorientert tilbud innen alpine skiaktiviteter.

Per Mikalsen
Krister Jacobsen

Smågutter 1990 14 år
Dagfinn Moe
Småjenter 1990 - 91 13- 14 år
Svenn E. Langlete
Johan Otto Oldernes
Smågutter 1991 - 13 år
Ola Strandhagen
Sverre Smeplass
Frank Indergård
Ove-Ragnar Wikdahl
Lillejenter 1992 - 94 10 - 12 år
Terje Myrseth
Helen Næss
Lillegutter 1992 - 12 år
Dag Brænd
Arne Sætereng
Leif Joar Lassesen
Lillegutter 1993 -11 år
Harald Torgersen
Kurt Arve Selnes
Tomm Müller
Gisle Elnan
Minigutter 1994 -10 år
Eva Merethe Olsen
Håvard Værnes

3.

STYRET HAR AVHOLD 10 STYREMØTER I DENNE PERIODEN.
Viktigste sak har utvilsomt vært planlegging og gjennomføring av kunstgressprosjekt.
Men også:
- dugnadsarbeide
- fotballskole
- sc
- treningstider
- økonomi

4. TRENING OG INSTRUKSJON
Freidig fotball har hatt opptil flere lag pr.
årstrinn i årskullene fra 1998- 1989.
Treningsarbeidet har i all hovedsak vært
utført av frivillige( foreldre ), som legger
ned en kjempeinnsats.Spesielt etter at vi
fikk kunsgressbane, har det vært rift om
treningstid. Flere lag har opplevd at det er
blitt spilt kamper av andre lag, på deres
treningstid. Her har alle som driver i
Freidig vært fornuftige og forståelsesfulle,
og funnet alternative treningsarena.
Denne problemstillingen skal bli minimal i
neste sesong, da vi i mye større grad har
oversikt over kampdager, kampfridager
o.s.v.Flere trenere i aldersbestemt har i
innehverende år vært med på treningskurs ( Cover coatcing). Tilbakemeldingene
fra disse trenerne har vært ubetinget positive.

5. SPORTSLIG INNSATS
I alderstrinnene 1998- 1992, er det spilt 7fotball, uten tabeller. I denne aldersgruppen er det "tap og vinn med samme sinn
"som gjelder. Til en viss grad i hvert fall.
Når det gjelder 13-årgangene, har 1991
årgangen hatt en fin og jevn sesong. De
har stilt med 2 jevngode lag som har havnet sånn midt på tabellen. 1990- årgangen, til Dagfinn Moe har vært skadelidende
av liten spillegruppe, men til tross for det,
har de spilt 1-divisjon med hederlig plassering. 1989- årgangen har hatt en
mellomsesong, og kun spilt mot gutter
som er 1-2 år eldre enn seg selv. Havnet
likevel som nr.3 i 2-divisjon med det ene
laget, og vinner av 3-divisjon med det andre. Det ble a- sluttspill i Scandia-cup,

hvor de ble utslått i kvartfinale. Både 1991
og 1989 årgangen deltok i Storsjøcupen i
Østersund. Her ble det kvartfinale A- sluttspill på begge lagene.
De eldste jentelagene har også gjort det
godt denne sesongen. Jenter 88-89 med
god hjelp av 90 årgangen klarte å kvalifisere seg til 1 divisjon på vårsesongen
gjennom 2. plass i serien bak Sjetne som
ble kretsmestere til slutt. Småjentene, 9091 vant både Skandia-cup og sin avdeling
men ble utslått i semifinalen i sluttspillet
om kretsmesterskapet. I Storsjøcupen
kom lagene henholdsvis til finale og semifinale.
6. LAGENE
Senior 4. divisjon
Senior 5. divisjon
Gutter 88-89
Jenter 88-89
Smågutter 90
Smågutter 91
Småjenter 90-91
Lillegutter 92
Lillegutter 93
Lillejenter 92-93
Minigutter 94
Minijenter 94
Minigutter 95
Minijenter 95
Minigruppe 96
Minigruppe 97
Minigruppe 98

ikke levert årsberetning
se årsberetning
ikke levert årsberetning
se årsberetning
se årsberetning
ikke levert årsberetning
se årsberetning
se årsberetning
ikke levert årsberetning
se årsberetning
ikke levert årsberetning
ikke levert årsberetning
se årsberetning
se årsberetning
ikke levert årsberetning
se årsberetning
ingen aktivitet

7. ØKONOMI
Økonomien i fotballavdelingen er god.
Takket være automatinntekter også i 2004
har vi fått til et årsresultat på hele kr
162.000,-. På grunn av renteutgifter i forbindelse med lånet til kunstgressbanen
blir det en liten økning i aktivitetsavgiften
neste år. Økningen blir ikke så stor og vi
vil fotsatt ha en av de laveste aktivitetsavgiftene blant fotballklubbene i byen. Kan
her nevne at Ranheim ligger 50-70 % høyere og Strindheim 30-50 % høyere i noen
av årsklassene.

8. SKANDIA CUP
Ble arrangert for 29 året på rad.
Sponsorer 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 avtaler for arrangementet. SC er avdelingens økonomiske ryggrad slik den
har vært i alle år.
Bra total deltagelse i år, 319 lag,men
dessverre litt for lite tilreisende lag. Dette
går ut over inntekten.
Til dette årets (2005) turnering er det
allerede påmeldt over 60 lag. I fjor på
samme tidspunkt var det påmeldt 29 lag. I
2004 skiftes det ut teknisk utstyr for
60.000,- (PC`er). En nødvendig kostnad
da vi jobbet på gamle og lånte maskiner.
Nå er vi godt rustet i mage år fremover.

9. KUNSTGRESSPROSJEKTET
Vi gratulerer oss selv med kunstgress som
kom på plass i sommer. Etter flere års
planlegging ble det plutselig fart i sakene
på våren når Ivar Koteng kom inn i bildet.
Først med sin gave til klubben på kr.
250.000,- og i tillegg selv å ta tak i planlegging og byggearbeidet i juni og juli.
Klubben er Ivar stor takk skyldig, og når vi
i 2005 får opp både lys og en liten tribune
har vi et kjempeflott anlegg med både
kunstgress og klubbhus med garderober.
Det var da mange glade ledere, aktive og
publikum som møttes til offisiell åpning av
kunstgressbanen 29. august 2004.
Selv om banen nå er på plass har fotballavd. fortsatt et stort økonomisk ansvar i
årene fremover. Det er imidlertid ingen
grunn til å tro at den store avdelingen med
så mange aktive ikke skal klare sine økonomiske forpliktelser. Økonomistyringen
for anlegget er både god og sunn.
OPPSUMMERING:
Sportslig har sesongen 2004 vist at det
gror godt i bunnen av vår aktive pyramide.
Rekrutteringen er meget stor både på gutte og jentesiden. Det som ikke er bra er
det store frafallet som skjer ved at så
mange slutter med fotball i fra alderen 1314 år. Synd er det også at klubben heller
ikke har hatt juniorlag for gutter i 2004.
Seniorlaget har hatt en bra sesong med
minimal satsing, ja det ble nesten opprykk
til 3. div.
I aldersbestemt fotball har flere lag utmerket seg sportslig, og spesielt er det gledelig å se den store aktiviteten det er på jentesida. På klubbrommet ”strømmer” pokalene inn, så de sportslige resultater har
vært gode i 2005.
Styret har med svært mange nye medlemmer hatt mye å sette seg inn i. Imidlertid er
det ingen tvil om at engasjeringen av
Svenn Egil Langlete som administrativ leder har vært et meget godt valg. Han har
en utrolig arbeidskapasitet, og med leid
hjelp fra hovedstyret til medlemsarkiv og
innkreving og oppfølging av aktivitetsavgiften er styret godt tilfreds med status også
for den administrative delen.
En del ”ubehageligheter” ifm med forskjellig syn på trening og drift av barnefotball i
noen grupper har det vært, men vi håper
nå de problemene er løst .
Med så mange lag og så mange
ledere/oppmenn/trenere er det ofte at styret føler at de ikke strekker til. Enkelte ledere føler nok at de har mer enn nok med
å lede sitt lag, og dessverre da ikke alltid
responderer på henvendelser fra styret.
Her kan alle parter bli bedre.
Med positiv innstilling og forståelse for at
ALLE jobber frivillig for klubben, takker
styret for sesongen 2004 og ønsker alle
lykke til med neste sesong.
Trondheim 28.01.05
På vegne av styret:
Anne Arnessen, formann
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ORIENTERINGSAVDELINGEN
Tillitsverv 2004

Nestleder:
Kasserer:
Påmelding:
Data/internett:

Utvalgsledere:
Sportslig:
Miljø:
Teknisk:
Kart:
Turorientering:

Stab:
Leder:
Solveig AngellPetersen
Vegard Grønli
Bente Konst
Helge Rustad
Olav Arne Kvittem,
Helge Rustad
Eirik Einum
Marte Gammelsæter
Geir Owren
Tore Angell-Petersen
Bård A. Harang

Representasjon:
Tillitsverv O-kretsen:
Håkon Gammelsæter (styremedlem),
Elisabeth Sætre (vara) Kirsti Midttømme,
Audun Botterud (valgkomitè) og Nils Olav
Vennevik (revisor)
Repr. O-kretsens ting:
Solveig Angell-Petersen, Vegard Grønli og
Eirik Einum
STYRET
Det er avholdt 5 ordinære styremøter.
Løpende saker har i stor grad vært behandlet via uformelle møter og internett.

Klubbprosjekt:
Høsten 2004 satte styret i gang en prosess for å nedtegne konkrete mål for driften i o-avdelingen. Flere av medlemmene
har følt at en del oppgaver blir gjort på
gammel vane. Ønsket med prosessen var
derfor å få konkrete mål som utvalgene
skal følge opp gjennom sitt arbeid. På diskusjonssamling med engasjerte medlemmer og gjennom styremøter har det blitt laget mål for seks temaer: sportslig satsing,
nybegynnere/rekrutt, teknisk, kart, miljø
og tur-orientering. Målene som er formulert skal opp til avstemming på årsmøtet.
Dersom de vedtas skal utvalgene lage
handlingsplaner for å følge dem opp i
2005. Styret håper og tror at prosessen vil
være svært positiv for avdelingens drift,
og det har også kommet mange positive
tilbakemeldinger fra andre medlemmer i
avdelingen.

ØKONOMI
Avdelingen har i 2004 gått med et overskudd på ca 100 000 kr. Fra lokale aktivitetsmidler (statlige midler som fordeles fra
kommunen) fikk vi år 35 000 kr. Dette er
en gledelig framgang. Tur-o,
Tordenskjoldløpet, kaffesalg, dugnader og
kartsalg har også gitt gode inntekter i år.
Dette kan vi takke stor innsatsvilje blant
våre medlemmer for. I 2004 har vi hatt
lave kartutgifter, og vi må regne med å
bruke mer på vedlikehold av kart i 2006.
SPORTSLIG
Aktivitetene siste år har vært lagt opp etter samme mønster som tidligere år. Nytt
har vært Fjellseterlørdag som ble arrangert 4 lørdager fra desember til mars med
god oppslutning. Som i fjor gikk vintertreningen fra Dalgård skole. I sommerhalvåret ble treningene lagt til onsdager og med
målgruppe nybegynnere, gutter og jenter
under 16 år. Det var svært godt oppmøte
blant nybegynnerne og også blant de yngre løperne. Spesielt hyggelig er det at
mange har deltatt på ungdomsløpene. I
vår arrangerte vi også nybegynnerkurs
der rundt 40 barn i alderen 8 til 11 år var
med.
Antall aktive har økt noe i alle aldersklasser siden i fjor og teller nå 178 løpere.
Selv om økningen i antall aktive løpere
ikke er stor, er antall starter økt betydelig,
noe som vitner om stor aktivitet. På enkelte løp har vi hatt over 70 startende. Vi har
mange nybegynnere som også har deltatt
på løp, noe som gjør at vi forhåpentligvis
etter hvert får mange løpere i jente- og
gutteklassene. Generelt er det god kontinuitet og stor stabilitet i medlemsmassen.
Det ble gjennomført to felles samlinger for
hele avdelingen. En vintersamling på
Savalen med ca.80 deltakere, og en buss
full med o-løpere til pinseløpene på
Hamar. De yngre hadde i tillegg sin årlige
tur til Østersund.
I NM hadde vi relativt mange deltakere fra
klubben uten at vi fikk like gode plasseringer som i fjor. Under NM-uka arrangert
ved Kongsvinger ble de beste plasseringene en 8. og en 12. plass til Marit Owren
og en 10. plass til Anders Einum. Freidigs
1. lag ble nr. 4 på stafetten.

TEKNISK
Teknisk har hatt følgende arrangement i 2004:
Navn
Sted
Dato
Dagens Løype
Bymarka
10-11 jan
Tordenskioldløpet
Lade
11. mai
Freidigstafetten
Smistad
23. mai
Klubbmesterskap kort
Fjellseter
23. juni
Kretsmesterskap stafett
Fjellseter
24. aug.
bedrift
Ungdomsløp 4
Baklidammen 26. aug.
Jaktprøven
Fjellseter
26. sept.
Klubbmestersk. normal
Fjellseter
9. okt.
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Deltakere

Alle arrangementene ble gjennomført på
en god måte, og vi vil benytte anledningen
til å takke arrangørene og løypeleggerne
for fin innsats. Alle O-løpene er gjennomført med elektronisk tidtaking.
Programmet ETIME fra EMIT ble benyttet
på alle løp, også Tordenskioldsløpet. Vi benyttet en online post under
Freidigstaffeten.
KART
Det har vært stor løpsaktivitet på
Freidigkartene i år. Dette har gitt en kraftig
øking av o-kartsalget, og til sammen er
det solgt ca. 4050 kart. Turkart Bymarka
blir også brukt av gledelig mange - i løpet
av året er distribuert for salg ca. 2300 kart
av sommer- og vinterutgaven. Dette er en
liten økning i forhold til fjoråret. Det er behov for ajourføring og delvis fornying av
flere kartområder i tiden som kommer,
samt for opplæring av yngre løpere i ulike
sider ved bruk og produksjon av kart. Det
er laget en tiltaksplan for dette.
TURORIENTERING
Det ble solgt 490 sett og i tillegg 35 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-utvalget har stått for utsetting og inntaking av i alt 105 poster
(+24 for Mini-tur-O). Freidig har drevet
med turorientering siden 1968. Årets arrangement var følgelig det 37. i rekken.
MILJØ
SOFA-posten kom ut med tre nummer i
2004. Fjellsæter kombinert ble i år bakt
inn i det nye treningstiltaket
Fjellseterlørdag. Dette har vært en stor
suksess, så vi ser for oss at det også blir
løsningen for neste år. Det har blitt arrangert 6 svømminger for freidigmedlemmer i
Husebybadet. Oppmøtet har vært jevnt
bra, særlig blant småbarnsfamiliene. Årsfesten ble arrangert i gammel tradisjon på
Freidighuset på Eberg i november. Antallet
påmeldte var noe lavere enn før uten at
det satte noen demper på stemningen.
OPPSUMMERING
2004 har vært nok et svært godt år for oavdelingen. Vi har fått flere nybegynnere i
klubben etter kurset i vår, og vi har også
fått nye eldre medlemmer i klubben
gjennom året.

521
243
88
337

Arrangør
Geir Owren
Bjørn Norberg
Magne Lysberg
Geir Owren
Geir Owren

160
154
69

Vegard Grønli
Hans Hynne
Geir Owren

Løypelegger

Mona Mølnvik
Stig Berge
Stig Magnar Løvås /
Magne Lysberg
Anders Einum / Bjørn Owren
Tomas Eidsmo
Solveig Angell-Petersen

Velkommen til alle disse. Både i junior og
senior har vi utøvere som hevder seg i
toppen på nasjonalt plan både individuelt
og i stafetter. I veteranklassene har vi utøvere i verdensklasse.
Det administrative apparatet fungerer
svært bra, og med hjelp av datateknikk blir
rutinene stadig effektivisert, all ære til våre
datakyndige. Vi ser også at arrangementer
og dugnader er lett å organisere, og at
veldig mange av medlemmene er svært
flinke til å ta på seg oppgaver, tusen takk
for hjelpen i 2004 til disse. Vi ønsker samtidig å rose alle med tillitsverv for pliktoppfyllende innsats.
Rekrutteringsarbeidet viser gledelige resultater, nybegynner- og rekruttgruppen
har økt betydelig de siste årene. Vi må
gjøre en god innsats for å beholde disse
oppover i alderstrinnene. Som arrangør av
løp og Tur-orientering er vi i fremste rekke.
Kartene, våre idrettsanlegg, ajourføres
systematisk, og vi begynner å ha de aller
fleste kartene digitalisert i kartbaser, noe
som letter revideringer og ny-utgivelser.
Økonomien i avdelingen er sunn. Dette
skyldes et nøkternt forbruk der utøverne
betaler store egenandeler og utviser
svært god dugnadsånd. Kartbasene våre
gir også svært gode inntekter, men vi må
påberegne større utgifter på revidering av
kart i 2005.
Med de nye målene for driften av avdelingen (dersom de vedtas i årsmøtet) håper vi at vi i enda større grad får drevet
klubbvirksomheten slik medlemmene ønsker det i årene framover.

Solveig Angell-Petersen
Leder, orienteringsavdelingen

ÅRSBERETNING HÅNDBALL
1. STYRETS SAMMENSETNING
Styrets sammensetning har i det foregående året vært:
Navn
Representant for
Stilling
Leder:
Ole Holm
Jenter 1986/87
Nestleder:
Lill-Connie Furu
Jenter 1995
Sekretær:
Kari Fagerberg
Gutter 1993/Jenter 1996
Kasserer:
Olav Hårstad
Jenter 1991
Medlem 1:
Kristin Hårsaker
Damer 4. divisjon
Medlem 2:
Birgit Reisch
Veteran
Medlem 3:
Carl-Erik Gram
Jenter 1993
Medlem 4:
Håvard Rekstad
Gutter 1995
Medlem 5:
Jostein Aalbu
Jenter 1994
Medlem 6:
Kåre Th. Claussen
Gutter 1996
Gutter 1994 har pr. i dag ingen representant i styret.

2. LAGENE MED TRENERE OG OPPMENN
Trener
Oppmann
Lag
Veteran
Vidar Magne
Birgit Reisch
Damer 4. div.
Per Kristian Støbakk
Kristin Hårsaker
Jenter 1986/87 Kurt Tollaksen
Ole Holm
Jenter 1991
Margrethe Olsson /
Jarl Tysnes
Ståle Grosberghaugen
Jenter 1993
Hilde Kværnrød / Anne Lise Solem
Jenter 1994
Vidar Magne / Grete Hopland
Jenter 1995
Merethe Claussen
Wenche Iren Strand
Jenter 1996
Børge Woldseth / Kari Fagerberg
Gutter 1993
Merethe Risholt / Torill Røsdal
Wenche I. Strand
Gutter 1994
Jens Hvidsten
Gunnhild Vatn
Gutter 1995
Steinar Næss / Tone Næss
Gutter 1996
Kjetil Danielsen
Kjell Olav Skjølsvik

Kasserer
Turid Stavran
Kristin Hårsaker
Ole Holm
Torill Skansen
Torill Helmersen
Jostein Aalbu
Lill-Connie Furu
Trond Aalberg

Kåre Th. Claussen

3. STYRETS ARBEID
Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden, og blant de viktigste sakene styret har arbeidet med kan nevnes:
- Håndballskole / rekruttering
- Dugnadsarbeid i Nidarøhallen og Bymarka
- 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 2004 ble det på nytt startet opp håndballskole på Eberg skole
for ban født i 1996. Kari Fagerberg gjorde i den forbindelse en kjempejobb med å skaffe
deltakere og trenere. Interessen for håndballskolen har de siste årene vært stor både
blant jenter og gutter. Alle deltakerne fikk som vanlig gratis T-skjorte og håndball.
Håndballskolen ble avsluttet med en uformell cup våren 2004. Inntrykket var at dette var
noe barna synes var artig, for de aller fleste var med da vi startet nye gutte og jentelag
høsten 2004.

Dugnader i Nidarøhallen: Dugnaden er en av håndballavdelingens viktigste inntektskilde, og for 2004 ser inntektene ut til å bli ca. NOK 81.000. Vel halvparten av dette tilfaller
Orientering som også i 2004 hjalp oss med dugnadene.
Ragnar Fagerberg har lagt ned et stort arbeid i tilretteleggingen og fordeling av dugnadene, og de listene som nå distribueres inneholder komplette oversikter over alle deltakerne noe som gjør det enklere å ordne med bytte av vakter. Vi har også fått kontakt
med noen studenter som har påtatt seg enkelte vakter mot betaling. Det ser ut til at oppmøtet på dugnadene har blitt noe bedre, og vaktene i desember ble ofte gjennomført på
under 1 time.
Parkeringsvaktene i Bymarka: Vinteren 2003/2004 var vi tildelt den dårligste parkeringsplassen i Bymarka, nemlig Baklidammen. Damer 4. divisjon hadde mesteparten av denne dugnaden, men på grunn av at vi var satt opp med vakt hver helg, totalt 14 helger,
måtte også de andre lagene trå til å med å ta 1-2 dager hver. Inntektene var dårlig, kun
NOK 9.190,-. For vinteren 2004/2005 skal vi ha Storsvingen som er blant de aller beste
plassene.
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Håndballotteriet: Det ble bestilt 800 lodd
pluss 80 lodd som reserve for de som
”vant” nytt lodd.
Treningstider: De tildelte treningstidene i
de kommunale hallene ser ut til å bli dårligere og dårligere for hvert år, dette til
tross for at det åpnet 2 nye haller i fjor
høst, Byåsen hallen og Åsheim hallen.
Flere og flere aktiviteter kjemper om de få
treningstidene som finnes. Av denne
grunn har Håndball også i 2004 kjøpt treningstid i Fokushallen. Tiltaket har blitt
svært positivt mottatt blant spillerne, og vi
vil nok fortsette dette også i neste sesong.
5. ØKONOMI
Spilleautomatene har nå begynt å gi oss
store inntekter, og for hele 2004 ser det ut
til at inntektene blir på vel NOK 175.000,-.
Styret har vedtatt at inntektene først benyttes til å dekke halleie og dommerutgifter for alle lagene. Tidligere fordelte vi
mesteparten av inntektene mellom lagene
utifra en fordelingsnøkkel, men i 2004
valgte vi å slutte med dette. Midlene settes nå inn på vår felleskonto, og lagene
kan så søke om midler etter behov.
Med tanke på at inntektene vil bli kraftig
redusert dersom de fra regjeringen foreslåtte endringene går igjen, bør vi nok vurdere å bygge opp et fond for å møte denne inntektsreduksjonen.
Laget fikk i fjor også inntektene fra bingoen, noe som beløp seg til vel NOK
27.000,- og vi hadde også NOK 16.000,- i
inntekter fra salg av jubileumsbildet.
Håndballavdelingen ble NOK 34.608,- i
Lokale tilleggsmidler i 2004. Av disse var
NOK 13.333,- til barneidrettsaktiviteter,
NOK 9.000,- til ungdomstiltak og NOK
5.000,- til utdanning av ledere.
Håndball har også søkt om diverse midler
både fra Telenorfondet, Norges
Idrettsforbund og Trondheim Energiverk
uten å nå frem med sine søknader.
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 gutteog jentelag i aldersgruppene 1993, 1994,
1995 og 1996. I tillegg har Jenter 1991
fortsatt en stor spillergruppe. Dette lover
godt for fremtiden.
Jenter 1986/87 har fortsatt samarbeidet
med Heimdal, og spiller i år i serien som
sammensatt lag med navnet
Heimdal/Freidig. Kun 4 av spillerne kommer fra Freidig og det er usikkert om disse
kommer til å fortsette å spille for Freidig til
høsten eller om de vil melde overgang til
Heimdal.
4.divisjon mistet dessverre sin trener etter
kun ett år, men heldigvis fikk vi tak i en ny
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trener før sesongen startet i fjor høst. Det
har kommet til svært mange nye spillere,
men da mange av disse er tilflyttede studenter er det usikkert hvor lenge de blir i
laget.
Veteranlaget holder også koken, men i
2004 ble det ikke noe seriemesterskap på
dem.
Etter initiativ fra Mari Østgård ble det i fjor
høst startet opp med ball lek for jenter i 45 års alderen på Eberg skole. Dette er et
tiltak vi bør prøve å følge opp også til høsten.
I løpet av februar 2005 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.
I 2004 fikk vi endelig etablert vår egen
internettside. Til etablering og drift av siden har vi fått hjelp av Jomar Fagerholt
som har gjort en kjempejobb. Jomar er nå
også engasjert for å utvikle hovedklubben
sin internettside. Dessverre har det skortet
litt på stoffmengden så vi håper lagene
kan bli flinkere til å sende inn bilder og
tekst i 2005.
Det vises ellers til lagenes årsmeldinger.

7. Sportslige resultater
Det vises til lagenes årsmeldinger.

8. Representasjon
Nestleder er medlem av ArbeidsUtvalget
(AU) i Freidig og møter på AU-møtene
samt på møtene i hovedstyret. Leder har
deltatt på møtene i hovedstyret. 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 overfor 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, spilleautomater, etc.

Trondheim 30.1.2005
Kari Fagerberg / Ole Holm
Sekretær
/
Leder

ÅRSBERETNING
TELEMARK
ADMINISTRASJON
Telemarksavdelingen
har hatt følgende styre for sesongen 2004:
Leder/sekr./kasserer:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Matr.forvalter:

Tor Beisvåg
Nicholai Carlsen
Vidar Beisvåg
Jonas Østlyng
Nicholai Carlsen

ÅRSBERETNING
FJELLSETERHYTTA

ÅRSBERETNING
HUS OG BANEKOMITEEN 2004

23 medlemmer (4 damer og 19 herrer)
har vært registrert i
Telemarksavdelingen denne sesongen.
De fleste av medlemmene er også registrert i andre avdelinger.
Det har ikke vært avholdt verken styremøter eller årsmøte.

Hyttestyret har i 2004 bestått av Svein
Christiansen, Gunn Karin Hygen, Nils
Ulleberg, Karl Erik Rønning, og Jørgen
Geving fra AU. Komiteen konstituerte seg
9.september og Svein ble valgt som leder
for 1 år, og Karl Erik valgt som nestleder
for 2 år.

ØKONOMI
Avdelingen har denne sesongen bare
hatt inntekter fra salg av aksjer i
Vassfjellet Skiheiser A/S.

Hytta har i 2004 vært benyttet på tradisjonelt vis. Hyllkaka har hatt sin ”tirsdagstreff”
hele året, med unntak av feriemånedene.
Åpen hytte på søndager har desverre vært
dårlig besøkt.
Vi må nok vurdere om det har noen hensikt å ha åpent på søndager, i allefall i vinterhalvåret.
Ellers har det årlige Hyllkakrennet og julelunsjen funnet sted på hytta.

Huskomiteen 2004 har ”som vanlig” siden
huset ble bygget i 1991 bestått av Jørgen
Geving, Per Bue og Hjørdis Geving.
Daglig drift har også i år vært ivaretatt av
Hilmar Løkke. En meget samvittighetsfull
og allsidig mann kar som gjør en kjempejobb for klubben. I tillegg har vi hjelp av
Gunnar Dyrendal som også ivaretar huset
på kveldstid ved å betjene kiosken i sommerhalvåret. Huskomiteen har ellers hatt
flere dugnader gjennom hele driftsåret.
Standarden på klubbhuset er fortsatt tilfredsstillende, og vi jobber hele tiden 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 for driftsåret 2004 er god,
og regnskapet med et pent overskudd gir
et godt bilde av god drift av huset. Her kan
vi i år endelig avsette penger til større vedlikehold senere som for eksempel nye
bord og stoler.
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 og borettslaget osv.
Også i år har vi hatt utleie på dagtid midt i
uka til Statens Vegvesen for skoleklasser
på trafikkopplæring.
Huskomiteen har fortsatt ansvar for vedlikehold og drift av alle fotballbanene på
Eberg. Her får vi en ny hverdag i og med
at kunstgressbanen nå er på plass. Godt
samarbeid med fotballavdelingens styre
gjør at vi sammen også skal klare å ivareta den store investeringen på beste måte
for klubben.

REPRESENTASJON
• Tor Beisvåg har som leder av
Telemarksavdelingen vært med
i Hovedstyret.
• Tor Beisvåg har vært medlem av
hovedkomiteen for
Tordenskioldløpet.
SPORTSLIG INNSATS
Avdelingen har ikke hatt organisert trening og har heller ikke hatt noen arrangementer inneværende sesong. Ett
medlem har deltatt i to Norges Cup
renn i telemark.
KONKLUSJON
Telemarksavdelingen har også denne
sesongen hatt liten aktivitet. Avdelingen
har status som ”hvilende avdeling”.

O- avd. har avviklet den årlige Jaktprøven,
og flere treninger er lagt med hytta som utgangspunkt. I tillegg har O-avd. startet opp
med ”Fjellseter-lørdagen” som er en mer
sosial sammenkomst.
Hyttetaket ble reparert i sommer med Nils
Ulleberg som primus motor. Stor honnør til
Nils for den jobben. I tillegg til vedsjau har
det også vært relativt store reparasjoner
på vannanlegget og det elektriske anlegget.
Totale driftsutgifter for hytta i 2004 er på
kr. 41000,O-avdelingens økonomiske andel i felles
klubbdrift på kr. 10.000,- har hovedstyret
overført i sin helhet til drift av
Fjellseterhytta.
Hyttestyret og Hyllkaka er enige om at hytta trenger vedlikehold.
Det er derfor planlagt å skifte en del vinduer samt reparere og utvide verandaen.
Storstua trenger også en oppussing, og
det ble også lansert ide om å utvide stua
med det lille rommet som aldri er i bruk.
Dette er nå på gang i slutten av januar for
nå er arbeidskaren Per Bue blitt pensjonist!
Kontoret pusses opp, badekaret kastes ut,
og dør til WC innsettes fra kontoret.
Pris på vinduer innhentes i disse dager så
nå er vi over fra ” prate/planleggingsstadiet” til aktiv utførelse.
Hyttestyret ønsker fortsatt at alle avdelingene benytter hytta, og at flere vil delta i
dugnader.

Huskomiteen

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

Nytt fra Freidig«familien»

Takk...
Takk for hilsen fra Freidig!
Jeg takker så meget for hilsen til min 60-årsdag den
26 november. Jeg satte
stor pris på at dere husket
meg på dagen. Med beste hilsener fra Christian W.
Hjertelig takk for hyggelig
Freidighilsen til min 75-årsdag! Per Jørgen
Nergaard.
Jeg takker hjerteligst for
hyggelig hilsen til min 75årsdag. Fredrik Hellen

Hyttestyret
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FREIDIG ALPIN

I Freidig Alpin skal vi ha det moro – både aktive og foreldre! Vi
har en ambisjon om at Freidig Alpin skal være en klubb som
setter både bredde og topp i fokus. Medlemsmassen har økt
jevnt de siste årene. Aktivitetene har blitt flere og det er et
stort engasjement både hos løpere og foreldre. Det er skapt et
godt miljø i klubben og både store og små velger å bruke stadig mer av sin fritid i alpinbakkene.

En klubb for alle
Freidig Alpin har over 120 aktive løpere i aldersbestemte klasser, fra 8 år og yngre til junior. Løpernes ambisjonsnivå spenner over hele skalaen. Noen satser mot medaljer i nasjonale
mesterskap og internasjonale konkurranser. Andre kjører på
ski bare for moro skyld og fordi de trives i det sosiale miljøet i
klubben. Felles for alle er at de skaffer seg skiferdigheter de vil
ha glede av hele livet.
Freidig Alpin har et tilbud som passer for alle. De ivrigste medlemmene
kjører på ski tolv måneder i året, mens andre starter sesongen først når
snøen har kommet i Vassfjellet. I de yngste årsklassene starter de fleste
opp alpintreningen når fotballsesongen er over rundt månedsskiftet
september-oktober.
Det er viktig at vi har et godt sosialt miljø i klubben. Høstferiesamlingen
på Juvassbreen i begynnelsen av oktober er populær. For mange er
dette sesongens første samling på snø. Høstferiesamlingen og romjulsamlingen på Oppdal er klubbens prioriterte hovedsamlinger. Her legger vi ekstra vekt på det sosiale, og forsøker å få med oss flest mulig,
både løpere og foreldre. På Oppdal i romjulen var vi samlet over 200 løpere, foreldre og søsken til Taco-middag om kvelden. Dette er en fin
måte å bli kjent med nye medlemmer og deres familie på. I tillegg kunne
de som ønsket det, få et ”lynkurs” i prepping av ski.

Samling i forbindelse med Sesongåpning på Oppdal 28. desember 2004
Smøre-eksperten
Lars Inge
Graabak
i aksjon.

Visjon
Gjennom samarbeide skal det
skapes et attraktivt alpinmiljø hvor
løpere, foreldre og trenere ønsker
å bruke sin fritid.

Lydhøre deltakere
på smøre-kurs.

Fornøyde
alpinfedre.

Det skal skapes bredde via tidlig
rekruttering, og med fokus på at
flest mulig blir i klubben lengst
mulig.
Både topp og bredde skal gis
mulighet til å videreutvikle seg
i forhold til eget nivå og ønske.

Sportslig leder Jacob Stang og trener Joachim
Nord i humørfylt passiar.
Fornøyde
alpinmødre.

Aktive alpinister
8 år og yngre
26
9-10 år
24
11-12 år
36
13-14 år
18
Jr
18
Senior
3
Sum
125
En glad
Freidigfamilie
på Tacobuffet.

Alle fotos:
Trond
Kvamsdal

Foto: Berit Fossum/Atle Lyng

Bruktmessa er en årlig begivenhet. Her er en gjeng
entusiastiske fedre i gang med å sortere utstyr for salg.
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Foto: Kjetil Hokstad
En glad gjeng på
Guldhjälmen 2003.

❄❄❄❄❄❄❄

For flertallet av klubbens alpinister begynner skikjøringen for alvor når Vassfjellet åpner heisene, vanligvis i
slutten av november eller begynnelsen av desember.
Alle aldersgruppene trener samtidig, hver tirsdag og
torsdag, men i forskjellige løyper og traseer, og med
sine respektive trenere. De aller yngste årsklassene (68 år) driver mest med skilek og frikjøring. De som er litt
eldre trener på grunnleggende ferdigheter i portkjøring,
mens juniorene øver linjevalg og renntaktikk. På slutten
av treningen blir det gjerne en vaffel med syltetøy i
Freidigbua.
I vinterferien arrangerer vi samling i Vassfjellet. Det
er et populært tilbud til de som ikke skal reise bort.
Før lunsj trener vi på kjøring i porter. I lunsjen blir det
ofte mulighet for å studere egen teknikk på video.
Dagen avsluttes gjerne med et par timer off-piste
kjøring i skogen sammen med trenerne.
Rundt påsketider hver år reiser en stor Freidig-delegasjon til Guldhjälmen, et utforrenn som arrangeres
i Duved nær Åre. Mange har fått sine første erfaringer i fartsdisiplinene her. Sesongen avsluttes med
klubbmesterskap i Vassfjellet, ofte på våt og råtten
snø. Her stiller alle til start – også foreldrene i klassen ”World-Cup og Foreldre”. Så får vi konstatert at
vi har tapt enda noen sekunder til barna siden sist.
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Det sies gjerne at ”topp skaper bredde
og bredde skaper topp”.
Hvordan stemmer dette for alpinavdelingen i Sportsklubben Freidig?
Under har vi listet opp våre løpere som er på
Norges Skiforbund’s landslag. Disse løperne representerer helt klart toppen i Freidig Alpin.
Seniorene med Trine i spissen tiltrekker seg oppmerksomhet i media omkring sporten, som gir økt
rekruttering av nye løpere. Videre så gir det ekstra
inspirasjon for Freidig Alpin som klubb å arrangere samlinger og nasjonale renn, når det er
noen av våre aldersbestemte løpere som hevder
seg i toppen. Slike arrangement gir økt entusiasme i klubben og derav triveligere treningsmiljø og
større bredde.
Alpin er en individuell idrett, men trening og renn
krever kollektiv innsats av foreldre. Jo større bredde en har i klubben jo bedre tilrettelegging for trening og renn kan en gjøre for alle aktive også de i
toppen. Topp-utøvere utvikler seg over tid og avkrever disiplin og treningsvilje av den enkelte utover basis skiferdigheter. Det er ikke gitt at den
som er best i yngre aldersbestemte klasser nødvendigvis har evne og vilje til å bli gode på et senere aldersnivå. Jo større bredde i treningsgruppene som kommer opp på et gitt aldersnivå, jo
større sjanse er det for at noen av disse utvikler
seg videre til topp-utøvere på et senere nivå.
Følgende Freidig-løpere er på NSFs landslag sesongen 2004-2005.
Trine Bakke Rognmo
Lisa Bremseth
Andreas Nilsen
Therese Neergaard
Markus Nilsen

(World Cup)
(World Cup)
(World Cup)
(Europa Cup)
(Junior 1)

PS:
Kun en annen klubb i Norge har like mange
løpere på NSF’s sine landslag som Freidig.
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TOPP
SKAPER BREDDE
–
BREDDE
SKAPER TOPP

GULL I UNGDOMS OL TIL
JOHN REIDAR STEEN

Ekstraordinær treningsvilje

John Reidar Steen gjorde en
kjempebragd da han vant gull i
Super G i Europeisk Ungdoms
OL, som ble arrangert i Les
Crosets, Sveits, 22-29 januar
2005.
På lånte fartsski av World Cup kjører Bruno
Kernen fra Sveits suste John Reidar inn til førsteplass med god margin til nestemann på
pallen. ”Jeg hadde en veldig god følelse for at
jeg hadde valgt en god linje og kjørte fort” sier
John Reidar Steen.
Sammen med Espen Theodorsen og Herman
Lager forsvarte John Reidar Norges ære
under Ungdoms OL. Som oppladning deltok
de i mange FIS-renn i mellom-Europa og ble
der kjent med mange av konkurrentene som
de senere møtte i Ungdoms OL. ”Det var veldig nyttig å delta på disse FIS-rennene for å bli
kjent med nivået og mentaliteten, som er tøffere enn i Norge”.

Første øvelse var storslalåm hvor John
Reidar, som beste norske, kom på 11.
plass. I slalåmrennet kjørte alle de tre norske løperne ut i 1. omgangen.

Vi gratulerer John Reidar med gullet!

John Reidar Steen i farta.

Janne Lundbom i flott driv.

Janne Lundbom (født i 1990)
gir begrepet treningsvilje innhold
med sin kompromissløse måte
å håndtere sine kneskader på.
Hun har medfødt svakheter i kneet
som gjør at kneskålen er utav
stilling. Kneskålen skal normalt
ligge i en grop og holdes på plass
av leddbånd på inner og yttersiden
av kneet. Hos Janne mangler gropen og leddbåndene på yttersiden
er i tillegg for slakke og dermed
går kneet utav ledd og dette gjør
naturligvis veldig vondt.

Problemene med knærne ble først tydelige da hun
var 11 år på slutten av skisesongen 2001-2002. Før
dette hadde Janne flotte plasseringer med sølvplass
i Guldhjälmen for 9-10 åringer i 2001 og fine plasseringer i Landsfinalen i 2002 (3. beste 11 åring i
Super G). Hun var allerede da veldig ivrig på å trene.
Det var således et hardt slag når hun fikk kneet utav
ledd (Patella luxasieon) i mars 2001 og det ble klart
at hun måtte operere. Siden da har hun vært inne til
operasjon tre ganger med tilhørende lange skadeavbrekk og hver gang trent seg opp igjen.
Faren Jan Lundbom sier at det hele minner om en
sprettball: ”Hver gang hun har trent seg opp og kjører flott på ski så trykkes hun ned igjen med en ny
operasjon”. Hver slik syklus tar ca 12 måneder og
det kan få enhver til å slutte, men ikke Janne. Hun
har bitt tennene sammen og trent seg opp på nytt. I
starten kommer hun til trening med krykker og kjører
en til to turer pr. trening etter hvert like mange som
de andre. Hennes potensial som alpinkjører ble igjen
understreket i fjor vinter da hun på mirakuløs vis
greide å kvalifisere seg til Hovedlandsrennet for 1314 som 13 åring. Spenningsnivået var høyt foran siste kvalifiseringsrenn i Vassfjellet hvor hun måtte
vinne for å gå videre – og gjorde det. Da lyste det
ektefølt glede utav Janne som det bare gjør når en
oppnår noe etter hardt arbeid.
Hvorfor er det så viktig for deg å trene alpint?
- Først og fremst fordi jeg synes alpint er en artig
sport med mye variasjon. Etter hvert som jeg har fått
problemer med knærne er dette den eneste sporten
jeg kan drive med.
Er alpinkjøringen uheldig for kneskadene dine?
- Legen har sagt at hvis jeg ikke trener jevnlig så vil
jeg bli lenket til sofaen. Alpintreningen og trening hos
fysioterapeut er beste medisin for kneskadene mine.
Har du noen gang vært inne på tanken på å gi deg
med alpint?
- Etter første operasjonen var det tøft å komme i
gang igjen, men jeg lengtet tilbake til sporten og det
gode miljøet i Freidig Alpin og det gjorde at jeg fortsatte.
Hvordan synes du treningsmiljøet er i Freidig Alpin?
- Treningsmiljøet er veldig bra i Freidig Alpin og jeg
er glad for behandlingen jeg har fått i klubben.
Trenerne (Joakim Nord og Eirik Sem) vi har er veldige gode og etter at vi fikk pratet sammen om skadeproblemene mine har de inspirert meg og hjulpet
meg til å stå på videre.

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
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Andreas Nilsen
Andreas Nilsen ble for alvor lagt merke til av
det norske folk da han fikk 10. plass i storslalåm i World Cup rennet i Flachau i
Østerrike rett før jul (21. desember 2004).
Han var Norges beste utøver i dette rennet
og ble behørig omskrevet i dagspressen og
sportsredaksjonene i NRK og TV2. For de
alpininteresserte har hans potensial vært
kjent i flere år, og for oss i Freidig Alpin er
dette noe vi har gått og sett frem til.

”Veldig god teknikk
– på sitt beste med helt
i toppen i World Cup”
- Øyvind Rognmo (treneren)

FAKTA
Født:
Sted:
Høyde:
Vekt:
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1980-08-10
Trondheim
176 cm
72 kg

Andreas startet som 12 åringen i Flatåsen IL høsten 1992 og
kom inn i Sportsklubben Freidig etter sammenslåingen av byens alpinklubber i 1994. Egentlig hadde Andreas fra han var
6 år mast på faren (Gudmund Nilsen) om å få begynne med
alpin etter å ha sett på renn på Oppdal, men faren hadde da
svart at det nok ikke gikk da det kun var for ”profesjonelle”.
Andreas mestret fint treningen i Søremsbakken og Vassfjellet,
og deltok aktivt på treningene som ble gitt i Freidig. Det var et
flott driv over trenerne og treningene den gang og det ble
gjerne 5 dager på ski i uken i vinterhalvåret. Dette er på linje
med det som en har i dag. Hans plasseringer i
Hovedlandsrennet i 1995 (uoffisielt NM for 14-15 år) som 14åring ga ikke umiddelbart signal om at her var en ny World
Cup løper på gang. Med flott teknikk men lett i vekt kom han
på ca. 50 plass i de ulike disiplinene.
Etter Freidig gikk turen til Oppdal Skigymnas. På Oppdal la
Andreas grunnlaget for å ta steget opp blant de beste i Norge
i sin årsklasse. Som eldste års junior tok han gull i slalåm junior NM. Deretter trente han med Universitetslaget i
Trondheim under ledelse av Øyvind Rognmo og Jan Hoff, og
fikk sitt definitive gjennombrudd under senior NM i Narvik våren 2001 hvor han fikk bronseplass i Slalåm. Denne bragden
samt resultatene i sesongen etter ga han plass på Norges
Skiforbund’s Europa Cup lag. Etter to år på dette laget med
mange flotte internasjonale plasseringer i FIS-renn og
Europa Cup og to sølv- og en bronse-medalje i NM for seniorer tok han steget helt opp og er fra sesongen 2004/2005
med på World Cup laget.
Når jeg spør faren hva han mener er viktige årsaker til
Andreas sin suksess trekker han frem følgende forhold:
”Talent for å trene, stor tro på det han driver med og evnen til
å jobbe systematisk får å komme seg videre til neste trinn”.

Eksempelvis når han gikk på Oppdal Skigymnas og
senere på Universitetslaget var målet å komme med
på Europa Cup laget. World Cup laget var ikke i tankene da, det kom først etter at han hadde begynt å
prestere godt på Europa Cup laget. Videre så ble treningene ikke lagt opp med all fokus på neste renn,
men med tanke på å kvalifisere for neste trinn.
”Denne systematikken kombinert med enorm treningsvilje og tålmodighet” er iht faren grunnen til at
han er kommet dit han er i dag.

”Hardt arbeid over lang tid”
- Andreas Nilsen

Enda mer interessant er det å høre hva Andreas selv
legger vekt på som viktigste årsak til at han er der
han er i dag:
”Hardt arbeid over lang tid. Må brenne for det en driver med og være villig til å velge bort en del andre
aktiviteter til fordel for trening. Viktig at en synes det
er gøy å trene – ellers blir motkreftene for store til at
man greier å jobbe hardt over lang tid.”

Hvilken prestasjon eller resultat har gitt deg mest glede som alpinist?
”Bronseplass i Slalåm i Senior NM i Narvik våren
2001. Norge hadde på den tiden verdens beste
landslag i slalåm, og denne pallplasseringen ble
gjennombruddet for videre satsing. Uten dette resultater er det ikke sikkert at jeg hadde kommet dit jeg
er nå. På den tiden var det ikke alle i Norges
Skiforbund som hadde den tiltroen til meg som mine
resultater skulle tilsi. Gleden over å lykkes i konkurranse med alle de beste norske alpinistene tilstede
var usigelig stor og overgår det jeg senere har følt etter gode plasseringer.”

Hva sier så Øyvind Rognmo, som er trener for de tekniske disipliner for Norges World Cup lag for herrer,
om Andreas?
”Andreas Nilsen er et arbeidsjern som står hardt på
for å nå sine mål. Han har en veldig god teknikk og er
på sitt beste med og kjemper helt i toppen i World
Cup. Det viktige er at han fortsatt er tålmodig og jobber over tid for å stabilisere prestasjonene. På sikt
har han helt klart potensial til å bli rangert blant de 15
beste i de tekniske disiplinene.”

Vi i Freidig Alpin er stolte av å ha en sånn
flott ambassadør for vår klubb og idrett
Hvilke råd har du til yngre lovende alpinister som vil
og
ønsker Andreas lykke til videre. Vi ansatse seriøst på å bli god alpinist som senior?
befaler alle til å ta turen til Oppdal 18. og
19. mars når NM for seniorer i storslalåm
”Ta ansvar for egen utvikling er helt sentralt. Skal en
utvikle seg som alpinist må en jobbe hardt utover den
og slalåm blir arrangert for å se og heie
organiserte treningen både med og uten ski. Det er
på Andreas.
derfor viktig at man er i stand til selv å vurdere hvordan en skal trene på en måte som gir fremgang.
Dette er noe som man lærer etter hvert som man blir
eldre, men vilje til å ta eget ansvar må begynne allerede i aldersbestemte klasser.”

”Telle sesonger og ikke renn –
jobbe systematisk får å komme
seg videre til neste trinn.”
- Gudmund Nilsen (faren)

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
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Sesongens
store
arrangement:

Nytt tilbud til
yngre alpinister
i Gråkallen
skisenter
Freidig Alpin og Trondhjems Skiklubb
har startet et treningstilbud i
Gråkallen skisenter. Tilbudet er for
yngre alpinister i aldersgruppen
8 til 12 år. Treningstid er hver onsdag
fra kl. 1800. Oppmøte på myra ved
Skistua. Alpinistene blir veiledet av
instruktører fra både Freidig Alpin og
Trondhjems skiklub. Det er lagt opp til
lystbetont skilek med fokus på grunnferdigheter. I samarbeid med Axel
Bruun AS vil det bli gitt tilbud til
kvalifisert veiledning og utprøving av
utstyr for barn og unge.

Se web-sidene:
http://freidig.idrett.no/alpin/
Landscup2005/

Her blir det mange barn og mye skiglede. Tilbudet
forutsetter naturligvis tilstrekkelig snøforhold i bakken. Aktivitetsavgift kr 250,- ekskl. heiskort betales
ved oppmøte.

Oversikt rennprogram
Fredag 4. mars: Super G
Lørdag 5. mars: Storslalåm
Søndag 6. mars: Slalåm

Ønsker du å vite mer om Fr eidig Alpin og tilbudene
vår e kan du gå inn på hjemmesiden vår:
http://freidig.idrett.no/alpin/
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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.

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.

På besøk i Trondheims vennskapsbyer Ramallah og Petach Tikva
På vegne av Sør-Trøndelag Idrettskrets, Sportsklubben Freidig og vennskapsforeningen Trondheim - Ramallah deltok jeg på svært minnerik tur på historiske
steder i dagene 6.-9.februar. Sammen med en delegasjon fra Trondheim Kommune
med ordfører Rita Ottervik i spissen, skulle det undertegnes en vennskapsavtale
med den Palestinske byen Ramallah.
Min oppgave var å knytte kontakter med
idrettsledere i Ramallah. I flyktningeleiren
utenfor Ramallah besøkte vi Al-Amari Youth
Center og traff ledere og aktive i Alamari
Football Club. Målet vårt i vennskapsforeningen er å skaffe midler slik at vi kan invitere et
fotballag fra flyktningeleiren til Sp.kl. Freidigs
fotballturnering Skandia Cup.
På turen deltok også representanter fra
Universitetet, Fortidsminneforeningen og en
representant for vennskapsforeningen
Trondheim – Petach Tikva i Israel. Nå vil også
den foreningen jobbe for å få et fotballag til
Skandia Cup.
Delegasjonen besøkte også byene Jerusalem
og Jeriko. Sistnevnte by er vennskapsby med
Lærdal.
Jørgen Geving
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På besøk i Al-Amari Youth Center
sammen med fotballgutter som vi håper
å kunne invitere til Trondheim og
Skandia Cup til sommeren.

( Pga deadline for dette medlemsbladet vil en noe lengre rapport komme i neste blad )

SK

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

Minnerik tur til Palestina og Israel
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