
JUNI 2005 76. ÅRGANGNR. 2

SK

ANDIA  CUP´05 
                             

TRONDHEIM    27. juni - 2. juli  

   
   

   
    

     
      

                                                                        
                        Arr. Sportsklubben Freidig  

H
U

S
K

Diplomer og premier til hele laget.

HÅNDBALLCUP I SELBU



2

Først tar vi med en liten kuriositet som viser at noen
medlemskap faktisk kan vare en del år. Dette brevet
fikk vi fra et medlem, som av forståelige grunner,  kan
få lov til å takke av etter et medlemskap som har vart
i 73 år! Vi takker for innsatsen og støtten til klubben
gjennom alle de årene!

Jeg har vært medlem av Freidig siden 1932. Som
guttehopper opplevde jeg det fine miljøet oppe ved
Fjellseter. Vi gutter ble tatt godt vare på av de voksne
medlemmene. Jeg kan nevne navn som Per
Pettersen, Håkon Ohlgren, Fredrik von der Lippe og
flere. I takknemlighet til denne tiden har jeg opprett-
holdt medlemskapet. Jeg fikk forleden et kontingent-
krav på kr.200,-. Jeg er nu 87 år, og finner tiden inne
til å avslutte medlemskapet i Freidig.

Christian Saxevik, Hommelvik.

��
Hjertelig takk til hovedstyret og Hyllkak-kollegiet for
oppmerksomheten på min 75-årsdag.

Hilsen Arne Solhjem.

Hjertelig takk for den hyggelige hilsenen jeg fikk til
min 75-årsdag. Den satte jeg skikkelig pris på.

Hilsen Terje Trymer.

��
Mange takk for oppmerksomheten i anledning min
60-årsdag. Hilsen Brit Leer.

��
Til Freidigs hovedstyre.
Hjertelig takk for hilsen til min 75 årsdag. Jeg har i år
vært medlem av Freidig i 60 år, og tenker stadig med
glede på aktive år i hoppbakken og slalåmbakken, og
på årene i ledelsen for skiavdelingen og slalåmavde-
lingen. Det var godt å stå i Freidig.

Hilsen Francis Kjeldsberg.

��

Gratulasjoner, hilsninger mv.

til medlemsbladet juni 2005

”Medlemsbladets blomst”
Vi ønsker å ta opp igjen denne tradisjonen med å gi en honnør til en
eller flere som har gjort seg fortjent til det gjennom sportslig eller ad-
ministrativ innsats for klubben. I dette nummeret av medlemsbladet
vil vi gi medlemsbladets blomst til avtroppende leder for alpinavde-
lingen, Trond Kvamsdal. Klubbens hovedstyre vil takke for et trivelig
samarbeid i hovedstyret, og for innsatsen i alpinavdelingen gjennom
flere år. Vi ønsker Trond lykke til med oppholdet i USA.

��
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LEDER’n ved ULF-ERIK HANSEN

Kjære Freidigvenner

Vi går snart en vel fortjent sommerferie i møte. En aktiv og resultatmessig god vinterse-
song er over. Måtte alle få muligheten til å nyte sol og varme slik at batteriene igjen blir
fylt.
Dette er første medlemsblad etter årsmøtet. Jeg vil på vegne av AU benytte anledningen
til å takke for tilliten. Årsmøtet stadfestet at det står bra til med klubben vår både adminis-
trativt og sportslig. Vi har høstet positive erfaringer med den nye administrative modellen
som innebærer en tydeligere ansvars- og arbeidsfordeling i styret. Denne vil vi bygge videre på.
Klubbhuset er fortsatt betjent hver dag slik at vi kan yte god service til våre medlemmer og andre. En takk til troika-
en med Jørgen i spissen som gjør dette mulig. Vi har nå en fullstendig oversikt over medlemsmassen registrert på
de forskjellige avdelinger.
Klubbens økonomi er god og styres godt av avdelingene.
Tordenskioldløpet er avviklet med god innsats fra alle avdelingene. Det er inspirerende med denne fellesdugnaden
på tvers av alle avdelingene. Kjell S. har, som leder for komiteen, den struktur og orden som skal til for å få til gode
arrangementer. Vel blåst!
Skandia Cup fortsetter å vokse. I år settes det deltakerrekord med nesten 7.000 utøvere og 700 ledere.Vi har et ar-
rangement som har satt sitt preg på Trondheim i over 30 år. Dette kan vi være stolte av!  Forventningsfulle fotballutø-
vere skal spille fram mot finaler som igjen skal avvikles på Lerkendal. Vi får håpe alle får oppleve fine idrettspresta-
sjoner på de ulike arenaer og at gode vennskapsbånd blir knyttet. Lykke til!
Fjellseterstua framstår i ny prakt etter fenomenal innsats av i første rekke Per og det ikke ukjente paret Geving. All
honnør til dere alle!
Hyllkaka har for lengst tatt over stafettpinnen når det gjelder jubileumsarrangement. Den markerte seg meget bra i
17.mai-toget. Vi ønsker dere fortsatt lykke til i forberedelsene til 100 års jubileum!
God sommer! Ulf-Erik

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

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

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

FJELLSETERSTUA, BYMARKA 72 560984

HYTTESTYRET 
Leder: Svein Christiansen, Lillebergvn. 12D, 7052 Tr.h. 73 940672
Nestleder: Karl Erik Rønning, Olav Magnussonsv. 1, 7046 Tr.h. 73 918283
Styremedlem: Niels Ulleberg, Kyvannsvn. 16, 7025 Trondheim 73 556888
Styremedlem: Gunn Kari Hygen, Trollahaugen 64, 7018 Tr.h. 73 521894
Styremedlem: Jørgen Geving, Pinebergvn. 38, 7045 Trondheim 73 917682 jogeving@online.no

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

FREIDIG HOVEDSTYRE - TILLITSVERV
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BRØSETVEIEN 168 7048 TRONDHEIM
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Håndballjenter på hyttetur

Det har etter hvert blitt en tradisjon for
Jenter 19 å dra på hyttetur, og første 
helgen etter påske gikk turen til Oppdal.
Vi hadde leid oss 3 små leiligheter og
en stor hytte i Vangslia, så det var gode
muligheter både for de som ville dra i
bakken og for de som ville gå på tur.
Turene har etter hvert blitt svært popu-
lære, også blant foreldrene, så av totalt
21 deltakere var det hele 7 foreldre med
på turen.
Fredagskvelden var alle samlet i den
store hytten til taco og Idol, og mens de
voksne trakk seg tilbake relativt tidlig,
hadde jentene det trivelig til langt på
natt.
Etter en lang frokost lørdag morgen dro
noen i bakken, mens andre fant frem
turskiene, la på klister og dro av sted
med pølser og ved i sekken. Vi kom ikke
så veldig langt før vi slo oss ned og ten-
te bål. Om kvelden var vi på italiensk res-
taurant i Oppdal sentrum og etterpå hadde
vi en liten alvorsprat omkring neste sesong. Noen av jentene ønsker nemlig å satse på et høyere nivå, mens andre
er tilfreds med slik det er i dag. Noen konklusjon kom vi ikke frem til.
Søndag morgen skinte solen fra skyfri himmel og mens noen fortsatt hadde energi til å dra i bakken eller på tur, slo
de aller fleste seg ned i bakken rett bak hyttene. Her disket noen av foreldrene etter hvert opp med nystekte lapper
noe alle satte pris på. I tillegg var det noen som testet ut om plastposer egnet seg som akebrett.
For øyeblikket er det litt usikkert rundt neste sesong. Noen av jentene ønsker som sagt større utfordringer, og vur-
derer derfor overgang til andre lag, og i tillegg har vi også mistet treneren vår.
Det er derfor nok av utfordringer i tiden fremover, men fortsatt er målet å stille med lag både i J19 og i 4.divisjon. I
tillegg vil vi også forsette tradisjonen med hytteturer, men hva som blir neste mål får vi bruke sommeren til å be-
stemme.

Ole Holm 

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).



Det er vel mange som opp gjennom

årene har fått hørt Kjell Okkenhaugs egen-

produserte betraktninger om både det ene og

det andre. Er det noe spesielt som er i medienes

søkelys eller kjente episoder fra dagliglivet, jo, så

har han et vers om både dette og hint. Medlemsbladet

har lyst til at flere kan få del i Kjells kreative diktning i en

fast spalte fremover, så herved presenterer vi: Kjells hjørne. 
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Den nyfødte
På sykehusets fødeavdeling

ble født en liten snåling.
Hva var det som kunne gjøre
at han smilte fra øre til øre?

Smilet var en tanke skadefro.
Hva var årsaken tro?
De åpnet hånden på den lille,
Og der lå minsanten en P-pille!

Estetisk sans
Lille Per har fått en bror
og sitter spent og glor
på at den lille får mat, -
men ikke fra kopp eller fat.

”Har du maten der” spør Per
og mamaen smiler og ler
mens Lillebror suger seg forsynt.
”Jeg trodde de der var til pynt”.

Avslørt.
En pappa lytter til sin sønn
som ber aftenbønn.

Han ber for far og mor
og husker også søster og bror.

Og så ber han om flere penger
som han mener pappa trenger
For å kjøpe klær til alle damene 
som er så nakne i pappabladene.

Skredderbesøk i Thailand
En mann skulle kjøpe dress
med rett snitt og skarp press.
Den skulle sitte som en drøm
så derfor bestilte han målsom.

Jenta som skulle ta målene
var både nydelig og strålende.
Buskemålene ble sjekket både her
og der
slik man gjør når det skal syes
klær.

Så rettet hun opp nakken
og sa at nå tar vi jakken.
Han spurte om hun kunne være
så snill
å ta mål av ei bukse til.

Slekters gang
En vandrende friluftskar
kom fram til en avsides fjellgard.
Der så han ei eldgammel tøtte
som bar seg skjev på ei vassbøtte.

Han hjalp henne inn i stua.
Der satt det en gubbe ved grua.
Han var ikke så ung han heller,
det var gamlas sønn, sier vår for-
teller.

Den besøkende orda frampå litt
forsiktig
og spurte om sønnen syntes det
var riktig
å ikke gi mor si en hjelpende hånd
når han så at hun strevde sånn.

Svaret kom tregt  men med etter-
trykk:
”Det skal eg berre fortelja dykk,-
det è tradisjon her i Vangen
at ein slit ut berre ein generasjon
om gangen”.

Kje
lls

Kje
lls

hj
ør

ne

hj
ør

ne

Innebandy, en idrett i vekst
Innebandy er en idrett i sterk vekst over hele landet, også i Trøndelag. Populariteten skyldes først og
fremst at alt foregår i stor fart og spillet bølger raskt fra forsvar til angrep og tilbake. Spillet foregår i hall på
en relativt liten bane på 40x60 meter (håndballbane) med et lavt vant rundt. Dette gjør at ballen er lite ute
av spill og at alle spillerne på banen involveres i spillet.
Innebandy er en ideell tilleggsidrett til fotballen fordi den krever mye av det samme av spillerne i form av
overblikk over banen og å lese egne og motspilleres bevegelser. Stort sett blir gode forballspillere gode
innebandyspillere, men små raske spillere har et fortrinn sammenlignet med fotballen. Det er grunn til å
tro at de som trener innebandy tar med seg mye av det de lærer i innebandy tilbake til fotballen.
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Storstua på Fjellsetra ferdig oppusset
Så er storstua på Fjellsetra
ferdig oppusset, og alle er
enig i at  denne stua nå ble
fin. Ombyggingen gjør at ca.
35 personer nå kan sitte til
bords i storstua. Nye vindu-
er og dører er satt inn og
vegger er tatt ut og de to
stuene er nå slått sammen.
Nå har storstua likt panel
over alt, og veggene er malt
i lyse farger.
18. mai ble det lagt nytt
gulvbelegg, og hvem andre
en Jan Erik Tiller stod for
den jobben. De som husker
bilder i medlemsbladet i
1991 fra arbeidet på
Freidighuset, vil gjenkjenne
denne karen. Jan Erik som
ikke har noen tilknytning til
klubben i dag, svarte posi-
tivt når vi spurte om hjelp
fra en fagmann til å legge
gulvbelegg.

Hovedstyret takker de som har stått for denne jobben med en fan-
tastisk innsats og flott utført stor jobb. Under ledelse av ”trollman-
nen” Per Bue har Jørgen Geving, Hilmar Løkke  og Gunnar
Dyrendal stått på og utført mange dagsverk på hytta. Takk også til
Hjørdis Geving for gardinsying og trekk på stolene. Tordenskjolds
soldater er det visst noe som heter !
Takk også til Svein Christiansen for aktiv ryddejobb etter arbeidsla-
get hans Per.

Peisestua trenger også en oppussing snart, og har vi penger til det
så tror jeg faktisk at arbeidslaget stiller igjen.

Torsdag 26.mai var samme gjeng i full aktivitet med ryddejobb og
kasting av mye rask i container fra kjeller og loft. Og jeg skal love
dere at på loftet var det mye rask.
Lørdag 28.mai hadde så O-avdeling dugnad med vasking og ryd-
dejobb i boder og uteområdet. Takk til alle for den jobben også.

Hovedstyret 

Jan Erik Tiller
i full sving

med å legge
gulvbelegg på

hytta.

Vi trenger flere jentespillere
Vi ønsker alle nye spillere velkommen på jentelaget, spesielt yngre spillere. Vi har et godt miljø og trener en
eller to ganger i uken avhengig av hvor mye halltid vi får til høsten.
Organisert innebandy egner seg godt for jenter og kan ikke sammenlignes med den bandy/hockeyen som
spilles på skolen i gymtimene. - Kom og prøv, alle som vil får prøve seg i kamp!
Se våre nettsider på http://freidig.idrett.no/fotball/ og velg ”Innebandy jenter” som lag eller ta kontakt med
undertegnede.

Vil du bli med å starte guttelag?
Dersom det er tilstrekkelig interesse vil det bli startet opp guttelag i seriespill fra høsten 2005. Tiltaket er
først å fremst ment som et tilbud til guttelag som ønsker en artig tilleggsaktivitet i vinterhalvåret som et
supplement til ordinær vintertrening. Det vil derfor være fokus på å spille kampene i serien. Innføring I re-
gler og teknikk og støtte til lagledelse vil bli gitt på oppfordring og behov.
Lagledere og spillere som er interessert kan ta kontakt med undertegnede.
Knut-Aril Farnes. Send gjerne SMS til 93258059
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Freidigs innebandyjenter er i hovedsak rekruttert fra
89/90 årgangen av fotballavdelingens jentelag, men
har i år også med jenter fra yngre årskull og tidligere
fotballspillere.
Det hele startet sesongen etter 2002 hvor laget fikk
tilbud om å spille jenteserie i innebandy som vinte-
raktivitet. Laget hadde få treninger og kampene ble
først og fremst regnet som kondistrening for fotballen.
Laget gjorde det veldig bra og vant alle kamper de
spilte både sesongen 02/03 og 03/04.
Selv om innebandyen i de to første sesongene bare
var en tilleggsaktivitet til fotballen opparbeidet jen-
tene god teknikk og meget godt samspill på banen.
Derfor bestemte laget seg for å
søke større utfordringer ved å
melde seg på i dameserien i vin-
terens sesong.
Når et lag med hovedsakelig 14-
15 åringer spiller mot veltrente
og drevne damer i 20-25 års al-
deren sier det seg selv at tapene
mot de beste lagene kan bli sto-
re, men laget viste tidlig og tyde-
lig at de vokste på utfordringene
og 2 seire og 2 uavgjort på 14
kamper er et meget godt resultat
for et så ungt lag i dameserien.
Med marginene litt mer på sin
side ville laget lett ha kunnet
plassert seg nærmere midten av
tabellen.
Det bør kanskje også nevnes at
fremgangen også er et resultat av at vi i denne se-
songen har trent innebandy en gang i uken i tillegg til
fotballtreningene.
For å gjøre innebandyen litt mer spennende fant vi ut
at det kunne være lurt med en tur sørover hvor inne-
bandymiljøet er stort og det er egne jenteserier i flere
fylker. Vi meldte oss derfor på til TigersCup i
Drammen for å se om vi kunne forsvare trøndersk
ære også i innebandy.
Jentene åpnet friskt med tre strake seire og et kne-
pent tap mot Slevik (0-1) i puljespillet. I semifinalen
møtte jentene Grei (tabelltopp i Oslo/Akershus) og
sjokkåpnet med en ledelse på 3-0 etter 11 minutter.
Deretter buttet det dessverre i mot og kampen endte
3-3 ved full tid. Det hele skulle derfor avgjøres på tre
straffer fra hvert lag. Etter to straffer fra hvert av la-
gene sto det fremdeles 3-3. Deretter scoret Grei og
finaleplassen sto og falt på Freidigs siste straffe. Etter

miss på denne røk vi ut og måtte se finalespillet fra
tribuneplass. Finalen ble vunnet av Slevik (4-1 mot
Grei).
Vi hadde en flott helg i Drammen hvor vi fikk god
matching og så mye god innebandy. Turen ga såpass
mersmak at vi bestemte oss for å ta veien sørover
senere på våren for å få revansje mot Grei i NM for
klubblag.
I NM for klubblag møtte Freidigjentene sterke Oslolag
som Tunet og Holmlia i gruppespillet, men østlen-
dingene måtte se seg slått av et hardt arbeidende
trønderlag. Bare vertslaget Slevik fikk tak på et slitent
Freidiglag sent på ettermiddagen.

Søndagens semifinale mot erkeri-
valen Grei ble en triller. Grei gikk
tidlig opp i ledelsen med et heldig
vingskudd mot et lag som ikke
hadde fått spillet skikkelig i gang.
Utover i omgangen kom Freidig
stadig sterkere inn i kampen og
tidlig i andre omgang kom utlig-
ningen på et flott frislag. Ved full
tid var stillingen 1-1 og kampen
gikk i spilleforlengelse med sud-
den death. Freidigjentene fikk et-
ter hvert mer flyt i spillet mot et
slitent Grei lag og kampen ble av-
gjort på et flott arbeidsmål fra
høyre ving.
Seieren var vel fortjent og en dei-
lig revansj mot Grei fra
TigersCup. Freidig ble historisk

ved at de er det første laget utenom Østlandet som
noensinne har kvalifisert seg for finale i NM i inne-
bandy (alle klasser og menn/kvinner).
I NM finalen gikk Freidigjentene på banen for å vinne,
men tapte 0-5 mot et meget godt og hardt arbei-
dende Sleviklag.
Det var allikevel stor stas å spille i Bjølsenhallen, hvor
det var pompøs innmarsj og avsynging av nasjonal-
sangen. Etter kampen var det høytidelig premieutde-
ling hvor innebandyforbundet overrakk medaljer og
en stor og staselig pokal.
Sølv i NM er et kjempebra resultat som ingen i laget
kunne drømme om ved sesongstart. Etter NM er seks
av lagets spillere kalt inn til samling med Norges U19
landslag for kvinner.
Resultatet i NM og U19 uttaket bekrefter at jentene
har jobbet godt i vinterens sesong og at det er et
stort potensial i laget.

God og fremgangsrik sesong for Freidigs innebandyjenter
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Bilde etter NM finalen.
Nederst fra venstre: Ann Julie

Holt, Ida Karevold, Kate
Grøtan, Maiken Holst,Tina

Bjølstad, Karen Farnes.
Øverst fra venstre: Anne

Marie Skarsmo(mor), Hanne
Trymer, Rakel Holt, Maria

Skarsmo, Hanne Ludvigsen
og trener Knut-Aril Farnes.

Freidig jenter har spilt sin tredje sesong med innebandy. Vi er nå blitt kretsmester for
tredje år på rad. Denne sesongen har vi også prøvd oss på dameserien som har gitt
oss veldig god trening selv om resultatene ikke er av de beste.

Vi deltok på Tigers cup i Drammen 11-13 mars. Der det ble tredjeplass etter å ha tapt straffe konkurransen
mot Grei. Det tapet fikk vi revansje for da vi dro til Fredrikstad 9-10 april for å spille NM, vi gikk greit til semifi-
nalen etter og kommet på andre plass i gruppespillet, der møtte vi nok en gang Grei. Grei skårer første mål
og leder 1-0 til Maiken setter ballen fint i mål på et frislag. 1-1 står det mot slutt og det blir ekstra omgang, her
er det første mål som vinner. Tina setter ballen i mål og Freidig er klare for NM finale i innebandy jenter 16. fi-
nalen spiltes 17. april i Bjølsenhallen, Oslo mot Slevik. Noe som ingen hadde drømt om på forhand.

Etter innmarsj og synging av nasjonalsangen, 
vår kampen i gang.
Vi møtte et godt Slevik lag og tapte 0-5,
men vi er allikevel strålende fornøyd 
med en andreplass i NM. Freidig er 
historiske som det første laget 
utenom Østlandet som noensinne 
har spilt en NM finale i innebandy.

6 av jentene, Marte, Hanne, 
Tina, Kate, Karen og Maria 
er nå tatt ut til U-19 samling 
28-29 mai i Oslo.

Vi er kjempe fornøyde med 
sesongen 04/05.
Mye takket være vår engasjerte
trener Knut-Aril Farnes.
takk til Svenn Egil Langlete (fot-
ball treneren) og til Kirsti
Trøgstad (tante til Marte) for
god hjelp, også til foreldrene
som stiller opp som heia gjeng.
Nå er innebandy sesongen er
ferdig og nå er det fotball som
gjelder , men til høsten starter
vi på igjen og håper på å enda
en gang bli kretsmester, kan-
skje det blir NM også.

Skrevet av Maria S. Skarsmo.

Hanne Ludvigsen og Marte Trøgstad.

NM finale.
Laget består av: Helene Berg, Tina Bjølstad, Karen
Farnes, Kate Grøtan, Maiken Holst, Ann Julie Holt, 

Rakel Holt, Ida Karevold, 
Sandra Kristiansen, Line 
Langørgen, Hanne 
Ludvigsen, Lise Nakken, 
Maria Skarsmo, Anne 
Sofie Stigum, Hanne 
Trymer og Marte 
Trøgstad.

Innebandy jenter 16
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FFFF OOOO TTTT BBBB AAAA LLLL LLLL
OLD-

BOYS
Sånn generelt er det vel ikke så veldig mye å skryte av, hvis man da ikke
mener at det kan skrytes av det litt ufrivillig komiske i at en gjeng eldre her-
rer nekter å innfinne seg med at fotball uten offside (7’er) er det mest na-
turlige når man kommer til skjels år og alder.... De fleste av oss mener at
ballidrett uten offside ikke er noe særlig morsomt, så derfor må vi bare hol-
de ut. Som det vil fremgå av eventuelle bilder du får fatt på, nærmer
gjennomsnittsalderen vår seg faretruende middelaldrende. Vi har riktignok
noen ungsauer blant oss, men jeg tør påstå at jeg, med mine drøye 39 år,
er en av de aller yngste i troppen - en tropp som for øvrig består av ganske
mange spillere; vi trenger en stor tropp for å holde tritt i vår alder...det er
nemlig ikke riktig hver gang alle sammen har anledning til å prioritere leken
med lærkula - vi har rett som det er en konfirmasjon å ta oss av eller en
skranglete rygg som ikke vil akkurat i dag eller alle andre mulige rare unn-
skyldninger for å hvile...
Det er svært mange av våre motstandere som er opptatt av at vi tilsynela-
tende er en gjeng gamliser som nekter å innse naturens brutale gang; vi er
mang en gang satt litt ut av at motstanderlaget faktisk kan snakke om lek-
seprøve neste dag mens vi “varmer opp”...noen hver kan føle seg tilårs-
kommen av mindre? Når kjekkasene forsøker seg med begreper som
inneholder “gammel” i en eller annen variant blir vi imidlertid olme, og det
er flere småtasslag som har fått føle Freidig 2’s vrede de siste årene. Man
tøyser IKKE med karer som har pondus å være stolt av!!!
Se også lagets egen nettside: www.bruem.net (link på forsiden til Freidig,
bl a referater fra kampene våre).

Vår 2005:
Bak fra venstre: Bjørn Berg, Knut

Juel, Svein Puntervold, Frode
Brataas,Trond Sørdahl, Erik
Sørli, Odd Larsen, Andreas

Andersen. Foran fra venstre:
Frank Jullum,Tor Arne Veie,

Stein Beyer, Arne Geving, Lornts
Bruem, Arnt Bjøru.

Vi viser gjerne frem
de unge og fremad-
stormende i våre av-
delinger. Men hva
med å hente frem de
som har levd noen
år, og som fortsatt
stiller lag? 
Vi ble nysgjerrige og
tok kontakt med
Freidigs ”oldboys-
lag”. Hvem er de,
hva gjør de? Her er
Tor Arne Veies egne
ord, men vi tør ikke
si om de er uttalt på
vegne av ham selv
eller laget……....:

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
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G94 på HYDRO-CUP i Sunndal 

Bakerst: Eirik og William. Nest bakerst: Aksel, Andreas, Simon og
Kristoffer. Andre rekke: Peder, Simen, Håvard, Fredrik, Sigurd,
Johan, Rasmus, Mats og Karl. Midten: Ørjan. Første rekke: Arild,
Christian, Jonas, Henrik og Jørgen
Forfatter og foto: Eva Merethe Olsen

Det var en kjempe spennende opplevelse. Laget leide 2
minibusser, som akkurat dekket behovet for 21 gutter
og 4 lagledere. Vi stilte 2 lag i cupen, som begge spilte 5
kamper hver. Det ble både seire og tap, men like blid!!!!!

Freidig fotball gutter 1994 har for 1. gang vært
på overnattingscup.

Aktiv bruk av fotballavdelingens nettside 
Av: Sverre Smeplass

Freidig fotball har fått ny flott nettside, med mulighet for hver enkelt lagleder til å legge ut aktuell informasjon
om sitt lag. Noen av lagene har begynt å bruke denne muligheten til å spre informasjon i sin gruppe raskt og
effektivt. Når all informasjon om trening, kamp og dugnader legges ut fortløpende får vi også en fin logg på

aktiviteten i gruppen. En annen populær effekt er at kjøleskapdørene rundt omkring i hjemmene 
ikke dynges ned av fotball-lapper.

Et viktig  poeng er at med dette opplegget blir alle spillere og foreldre selv ansvarlig for å hente den 
informasjonen de trenger, og kan ikke skylde på at de ikke har fått lapp, eller at E-posten ”ikke har nådd

fram”. Bildet viser siden til G14, som konsekvent sprer informasjon på denne måten, 
uten at noen faller utenfor.

De laglederne som ennå ikke ha kommet  i gang, og ønsker å begynne å bruke denne muligheten kan snak-
ke med Jørgen Geving, Bente Skorge eller Sverre Smeplass for å få hjelp.

Freidig gutter 94 deltok i år for
første gang på Nardo Cup.
Vi stilte med 3 lag.
Her er et bilde fra premie-
utdelingen til Freidig 1.

2005
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Besøk til Trondheims vennskapsbyer

i Palestina og Israel
Høsten 2004 mottok Sp.kl. Freidig en henvendelse fra Sør-Trøndelag Idrettskrets om

klubben kunne tenke seg å representere idretten i Trondheim i forbindelse med under-
skriving av vennskapsavtale med den Palestinske byen Ramallah. Bakgrunn var også
at det skulle  jobbes med å knytte kontakter med kommuneledelsen og idrettsledere i

Ramallah. Ideen om å få et fotballag fra Ramallah til Sp.kl. Freidigs fotballturnering
Skandia Cup ble meget positivt mottatt både av kommunens politiske ledelse og av

Vennskapsforeningen Trondheim-Ramallah. Planlagt tur på høsten ble avlyst, men ny
tur ble gjennomført i lørdag 5. – 9. Februar 2005.

Trondheims Ordfører Rita Ottervik
ledet delegasjonen, som politisk
også bestod av varaordfører  Knut
Fagerbakke og kommunalråd Nina
Wikan fra opposisjonspartiene.
Fra vennskapsforeningene deltok
leder for vennskapsforeningen
Trondheim – Ramallah Venke
Aarethun,  og leder for den
Israelske vennskapsforeningen
Trondheim – Petach-Tikva. Videre i
delegasjonen deltok representan-
ter for Fortidsminneforeningen,
Universitetet og idretten.
NRK dekket hele turen med 3 TV
fotografer og en journalist. Disse
fulgte delegasjonen fra morgen til
kveld. I tillegg til en rekke rapporter
både på radio og TV direkte fra
oppholdet skal NRK også lage et
spesielt program om vennskapsby
samarbeid.
Etter ankomst Jerusalem søndag
morgen kl 0500 ble det lite søvn
for deltagerne da dagens program
startet kl 1000. Programmet denne
dagen gjorde at flere av oss var på
sightseeing i gamlebyen i
Jerusalem kl 0700 !
Kl 1000 var det så avreise til
Trondheims Israelske vennskaps-
by Petach- Tikva.
Her ble vi mottatt i byens rådhus
av Ordfører og flere politikere til
innledende samtaler om revitalise-
ring av en over 10 år gammel
vennskapsbyavtale. Resten av da-
gen gikk med til besøk i byens kul-
turhus med omvisning og opptre-
den av unger, videre besøk på mu-
seum og barnesykehus . Dagen

ble avsluttet med informasjon og
samtale med en diplomat fra det
Israelske Utenriksdepartementet
før vi returnerte til Jerusalem.
Mandag morgen kl 0800 forlot vi
Jerusalem for å reise til Ramallah.
Denne palestinske byen ligger ca
14 km nord for Jerusalem. Vi kjørte
delvis langs den lange og 8 meter
høye muren som skiller folkegrup-
pene i området. For å komme inn
på Palestinsk område hadde vår
reiseleder bestemt at vi skulle kjø-
re til kontrollposten og deretter gå
gjennom denne i stedet for å kjøre.
I bil kunne vi like godt bli sittende i
endeløs bilkø.
Med all vår bagasje og store kof-
ferten på slep gikk vi med ordføre-
ren i spissen gjennom svært
trange passeringer på gjørmete
stier i striregn og rundt 0 grader.
Hustri vær og triste omgivelser
med soldater med maskinpistoler
rundt oss hele tiden.

Her sluses vi inn gjennom 
porter og med Israelske 

soldater rundt oss på veg
inn i Ramallah 

Men god planlegging og organise-
ring av gruppen kom vi gjennom
kontrollposten ganske greit med
noen få ”irettesettelser” fra solda-
tene pga fotografering.

Etter innsjekking på hotellet bar
det rett til byens rådhus og til vårt
første møte med Ramallas ordfø-
rer, varaordfører og en rekke andre
representanter for byen.
Så gikk turen til byens flotte kultur-
hus hvor den offisielle underteg-
ningen av vennskapsavtalen skulle
foregå.

Dette ble en fin og høytidlig sere-
moni med taler av begge byenes
ordførere samt vennskapsforening-
ens leder. Etterpå var det kulturelle
innslag med sang og dans av barn
og ungdom.
Etter sightseeing og div. besøk på
bibliotek og aktivitetssentre  be-
søkte vi Arafats gravsted.

Undertegning av vennskapsby-
avtalen Trondheim - Ramallah.
Ordfører Ottervik til v. i midten
ordfører i Ramallah og til høyre

vennskapsforeningens leder
Venke Aarethun 
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Besøk i flykningeleiren og hos
Alamari Youth Center hvor jeg

møtte spillere og ledere fra
Alamari.

Besøk på Arafats gravsted.

Senere på kvelden var det middag
hos Ramallas ordfører og en rekke
andre gjester.

Tirsdag morgen gikk turen til flykt-
ningleiren Al-Amari hvor jeg skulle
treffe ledere på Al-Amari Youth
Center og ledere for flyktningelei-
rens fotballlag Alamari.

Her møtte vi ledere og gutter fra
fotballklubben Almari som hadde
sitt tilhold i dette ungdomssenteret.
Vi pratet lenge med dem, utvekslet
adresser og jeg fortalte om
Sportsklubben Freidig og fotball-
turneringen Skandia Cup i
Trondheim.

Min tanke er også at når vi har dette
klart så skal vi forsøke å lage en
”fadderordning”med gutter i samme
alder i Sp.kl. Freidig. Gutter som via
internett kan chatte sammen og
lære litt om hverandre, for så å mø-
tes til sommeren
Kontakten med lederne var god, og
jeg ser frem til å kunne ønske dem
velkommen til Trondheim til somme-
ren.
På oppsummeringsmøte etter besø-
ket understreket Ramallas ordfører
ønsket om at en  vennskapsavtale
måtte få  konkrete resultater.
Vennskapsforeningens invitasjon til
et fotballag fra flyktningeleiren var
derfor et meget positivt og konkret
tiltak i så måte.
Tirsdag ettermiddag dro vi fra
Ramalla til Jeriko ved Dødehavet for
å besøke byen som er vennskapsby
med Lærdal i Sogn. Etter møter med
Jerikos ordfører og hans folk hadde
vi en fantastisk aften i et beduiner-
telt hvor vi ble oppvartet med mat,
sang og dans av Palestinere  som
hadde vært i Lærdal på utveksling
Onsdag morgen var vi innom flere
historiske steder denne vakre byen.
Restene av Jerikos murer så vi fra
lufta hengende i en taubane på veg
opp til et munkekloster på Fristelsen
Fjell.
Jeriko er også en by uten turister.
Utrolig trist å se en til dels utdødd by
med så mange stengte butikker,
restauranter og halvferdige hotell.
Over en halv million turister brukte å
besøke dette området hvert år før
den nåværende situasjonen oppsto.
Som representant for idretten i
Vennskapsforeningen Trondheim –
Ramalla ser jeg frem til å kunne gjø-
re noe konkret for ungdom som
trenger en pust i bakken i en ellers
grå og trist hverdag.
For meg handler ikke dette om poli-
tikk. For meg er unger unger på
begge sider av denne lange og tris-
te konflikten. Jeg vil være med og
gjøre noe positivt for noen av dem.

Etterskrift : Når vi nå er kommet til juni måned er det klart at det kommer et fotballag fra Ramallah samt et lag også fra den
Israelske vennskapsbyen Petach- Tikva.
Mens klubben vår er ”faddere”for det Palestinske laget, er Strindheim IL ”faddere”for den Israelske laget. Klubbene skal
sammen med Venneforeningene og Trondheim Kommune lage en ramme for lagenes opphold.
Økonomisk er dette kommet i stand med meget god støtte fra NORAD. I tillegg har venneforeningene skaffet penger, og
Trondheim Kommunes tilskudd er på linje med det kommunen vanligvis støtter de fleste store arrangement med.

Jørgen Geving

På vandring flyktningeleiren på
veg til Alamari Youth Center.

Med på dette besøket var
Ramallas ordfører, Trondheims
ordfører og venneforeningens le-
der i tillegg til hele NRK teamet.
Denne flyktningeleiren ble bygget i
årene etter 1948 og består av en-
kle murhus som i dag er i elendig
stand. Her bor det 7000 mennes-
ker hvorav 60 % av innbyggerne
var under 35 år.

Venneforeningens målsetting er å
invitere et fotballag fra flyktningelei-
ren til Trondheim. Dette ble sterkt
støttet av vår egen ordfører som i
sine taler og intervjuer uttalte at
dette skal vi klare allerede til som-
meren.
Det aktuelle laget fra Almari er gut-
ter i alderen 15-16 år. Disse gut-
tene har aldri vært utenfor flykt-
ningeleiren områder. De leveforhol-
dene vi fikk se for barn og ungdom
i denne leiren kan knapt beskrives.
Vi ble vist rundt i noen enkle hus
som skulle ta seg av og aktivisere
barn og ungdom. Denne kalde og
våte dagen var ingen barn tilstede
da husene ikke hadde noen form
for oppvarming, og barna var derfor
sendt hjem.
Vår målsetting med å hente et fot-
ballag er ikke at dette kun skal
være ei uke med fotball, men ei uke
med opplevelser som vil gi disse
guttene et godt minne for resten av
livet.
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Over 30 deltagere i årets

Med 30 deltagere i skirennet og 36 til bords for
kjøttkaker og rødgrøt med fløte ble årets
Hyllkakrenn avviklet onsdag 30. mars på
Fjellsetra. I nyoppusset og større stue ble det en
flott ettermiddag for Freidigs veteraner.
Eldste deltager var 89 år gammel. Og etter kaffe
og kaker vanket det medaljer til alle deltagerne.

Jørgen

Jubileums
Billedglimt f
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store skirenn!

-renn ‘05
ra Hyllkakas
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STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS!

www.tev.no
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Kjell

Okkenhaug:
Vi hører så mye snakk

om millioner og milliarder i
disse inflasjonstidene. Men

har vi egentlig begrep om hvor
mye en milliard kroner er? En bruk-

bar forestilling om det får vi hvis vi - litt
røft regnet - sier det slik: Eier du en milli-

ard kroner kan du eller dine etterkommere
heve 1000 kroner om dagen i 3000 år, 10 000

kroner om dagen i 300 år eller 100 000 kroner
hver dag i 30 år. Og da er ikke renter regnet med.

Stemningsbilde fra
Borgertoget 17. mai.

HHHH ÅÅÅÅ NNNN DDDD BBBB AAAA LLLL LLLL
Glade håndballjenter deltok i

årets Selbu-cup
(flere bilder på omslaget)

Spennende med

overnatting borte.
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LÅSSERVICE
MIDT-NORGE AS

AUTORISERT SIKKERHETSSENTER

• Låser og beslag

• Dørautomatikk

• Montering

• Låssystemer

• Kort- og kodelåser

Telefon 73 50 05 40
www.lmn.no
Fax 73 50 05 41

Harald Hårfargres gate 9
7041 Trondheim



SORGENFRIVEIEN 9, 7037 TRONDHEIM
TLF. 73 93 36 60 - FAX 73 93 63 65

E-mail: mona@offset-trykk.com

Fra hovedstyret :

MEDLEMSKAP
I SP.KL. FREIDIG

I forbindelse med gjennomgang av
medlemsregisteret vil AU gjøre opp-
merksom 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 tillits-
mannsliste i sin avdeling. Man er ikke
automatisk medlem i klubben for det.

Klubben vil i denne sammenhengen
be alle trenere/ledere sørge for at
innmeldinger (og utmeldinger) skjer
fortløpende til huset. Dere har kontak-
ten 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.
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Freidigmiljø er ikke noe som

skapes av seg selv, 

det er du og jeg som skal 

skape miljø.



BLAD

Returadresse:

Sportsklubben Freidig
Postboks 4642
7451 TrondheimB

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

LYST PÅ NOE FINT?
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. 

Sesongavslutning for håndball i Selbu

Klare til disco.

Glade jenter på cup!

Årets første bad 
- en kald fornøyelse

Flere av håndballagene i Freidig avsluttet sesongen med å delta på Selbucupen 11-12 juni. J95 var for
første gang deltakere på denne cupen, og det var første gang de 15 jentene overnattet som lag. Med

trener Merethe og mammaene Hilde, Ann
Merethe og Bente, var de i trygge hender. 
Det kom også andre foreldre og søsken 
som heiet og så laget spille sine 4 kamper.
Dette var første gang med 7 på laget! 

Foruten topp sportslig innsats 
ble det tid til bading i Selbusjøen,
disco og pizza på kafe. 
Så kan en bare håpe at dette blir 
en fin tradisjon i årene fremover!


