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LEDER’n ved ULF-ERIK HANSEN
Kjære Freidigvenner
Den kongelige huus-orden ”Hyllkaka” er 100 år! Det er en stor glede for meg å kunne
hilse så vel ordenskollegiet med stormester i spissen som storkors, kommandører og
riddere til lykke med jubileet. En kan vel trygt si at ”Hyllkaka” er den største kontinuitetsbæreren i klubben vår. Den har gjennom årene bidratt med mange store og små
gaver. Overtakelsen av Fjellseterstua ble en realitet takket være ordenen. Mange av
klubbens lag og enkeltutøvere har fått økonomisk støtte for å kunne drive sin idrett.
Vi er dem stor takk skyldig!
Jubileumsfesten holdes på Royal Garden 15. oktober. La oss møte opp og hylle jubilanten!
I denne jubileumsrusen er høstens fargespill i ferd med å vise seg fram. Vi går en fasinerende årstid i møte.
Det er gledelig stor aktivitet i avdelingene. Kunstgressbanen på Eberg er et eldorado for unge og voksne så vel
på dagtid som kveldstid. Vi ser allerede gode resultater av denne investeringen. I tillegg har vi i samarbeid med
Eberg skole fått ballbingen på plass.
Samarbeidet med Eberg skole og Strinda vgs.har også resultert i at vi igjen kan starte opp en allaktivitetsskole.
All honnør til Hallgrim som fikk dette i stand. Jeg håper avdelingene vil være med å sikre dette prosjektets framtid.
Hvordan vil det gå med våre nye idrettsutøvere, bandyspillerne? Vi vil følge med dere.
O-avdelingen markerer seg godt både arrangementsmessig og resultatmessig. Jeg ønsker dem lykke til med
søknaden om å få arrangere O-VM i 2010, et spennende samarbeidsprosjekt.
Håndball rekrutterer stadig flere i de yngre årsklasser, mens det er litt vemodig at 4. div.laget legges ned. Vi får
håpe at stabilitet og godt arbeid igjen fører til god aktivitet på seniornivå.
Det skal bli spennende å følge våre alpinister inn i en ny vintersesong. Treningsgrunnlaget skal være godt, og vi
har mye å hevde og forsvare. Gledelig at både unge rekrutter og internasjonale utøvere står på. Lykke til!
Ulf-Erik
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100 år
Jubileet faller sammen med Norges selvstendighetsjubileum. Tenker vi oss tilbake til situasjonen i 1905 og
den nasjonalistiske stemning, så er det ikke så rart at
det var heraldiske stemninger også i organiserte grupperinger, og at det kongelige fristet Freidigveteranene
til å heve vår husorden opp på det høyeste plan.

Det heter jo at ”om hundre år er allting glemt”, men vi skal ikke bøye oss for alle postulater. Norges 100-årige
selvstendighet feires i mer enn beste velgående av hele befolkningen. Vi i Hyllkaka vil også feire vårt jubileum, og vi føler oss også høyst oppegående. Samtidig er vi takknemlige for det tidligere generasjoner har
kreert, vedlikeholdt og stått for gjennom 100 år.
For 10 år siden utkom boken ”Hyllkaka 90 år 1905-1995” skrevet av vår stormester på den tiden, Jon Altern.
Der finner vi en serie gode minner fra Freidigs stolte tradisjoner og en rekke resultater og fengslende anekdoter fra den aktive idrettshistorien. Videre får vi vite mye om bakgrunnen for denne veldig spesielle institusjonen. ”Hyllkaka” og dennes mangeartede aktiviteter med evne til å generere midler og dugnadsinnsats til klubbens drift og gjennomføring av arrangementer. Men kanskje mest av alt muligheter for klubbens medlemmer,
aktive som administrative, til å ha et forum som tar vare på klubbfølelsen og fellesskapet ettersom årene ruller
for hver enkelt. I Freidigbladet nr 1 2005 er det gjort mange interessante betraktninger som det kan være vel
verdt å lese om igjen, men som jeg ikke trenger å gjenta her.
Erfaringene viser at den sosiale og mentale verdien øker etter hvert som medlemmene eldes. For mange av
oss er de ukentlige treffene på Fjellseter et levende bevis på dette, likeså er oppslutningen om
”Hyllkakrennet” og årsfestene.
Når Fjellseter er nevnt, så har Freidig tradisjoner tilbake til 1930-årene med hopprenn og øvrige skikonkurranser med dette utgangspunktet. Direktør Haakon Høyer ved Fjellseter Turisthotell var vår gode støttespiller som
etter rennet serverte våre utøvere kjøttkaker, så mye de orket (og det var ikke lite), samt rødgrøt med fløte.
Det hele for kr. 1,- per kuvert. Minst like populært som premiene!

Stormesteren frister
med åpen dør.

Spisesalen med veggteppet
som Arne Røe har designet og
orienteringsjentene knyttet.

Den vakre peisen vår.

Den kongelige Huusorden Hyllkaka er 100 år og
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Den samme Høyer hadde Freidig og ungdommens glade idrettsutøvelse i sitt hjerte, og da han døde inneholdt hans testament en gave til klubben på 0,5 mål av eiendommen samt et beløp på kr. 7.500,- (et betydelig
beløp på den tiden) til vedlikehold og utbedring av Fjellseterbakken. Dessverre har ikke den bakken overlevd
utviklingens krav. På Fjellseter står i dag bare tilbake Dir Høyers privatbolig Fjellseterstua eller Freidighytta
som den kalles på folkemunne. Den fikk Freidig i 1986 leie med 25-års kontrakt til stor glede for veteranene i
Hyllkaka samt klubbens orienteringsgruppe.
Da kommunen for 2-3 år siden besluttet å selge unna utleide foreningshytter i Bymarka, meldte Hyllkaka seg
på banen og gikk via klubbstyret i kjøpsforhandlinger. Den tiltestamenterte ubenyttede tomten gikk da inn i et
makeskifte. Fra en av Hyllkakas gamle skattmestre, Peder Engdal (back på Freidiglaget som ble seriemestre i
fotball i 1947/48) fikk Hyllkaka i 1997 en gave på kr. 200.000,- som takk for det Hyllkaka og klubben har betydd for han. Dermed var vi i stand til å betale kommunen og å forære Fjellseterstua til moderklubben i hundreårsgave i oktober 2003.
Det er jo fantastisk for klubben å kunne eie en slik perle i Bymarka hvor historiens sus kan fornemmes allerede i omgivelsene. Dertil kommer interiøret hvor veggene forteller om 100-årig tradisjon, idretts- og friluftsglede. Hytta er det naturlige møtested og utgangspunkt for Bymarktur særlig for klubbens eldre garde, og når det
arrangeres o-løp kryr det av barn, ungdom og voksne.
Etter overtakelsen har Hyllkakas entusiaster utført dugnadsinnsats det står respekt av. Under ledelse av Niels
Ulleberg er det lagt nytt tak med klassisk gammel takstein. Innvendig er det med Per Bue i spissen bygget
om, utvidet og pusset opp i spisestuen så det kan dekkes til 40 personer. Det er satt inn 2 nye verandadører
og 5 dobbeltisolerte vinduer. Med gode kontakter lyktes det oss under Politikammerets flytting til nytt hus å
overta bord og stoler fra den forrige kantina. Disse er i førsteklasses stand og tar seg fint ut med Hjørdis
Gevings fikse ”makeup”. Som hytter flest byr den på flere utfordringer. Det er behov for fornyelse av verandaene, og ennu står flere vinduer for tur til utskifting. Men slike prosjekter gjør oss bare mer knyttet til hytta og
hverandre.
Når det gjelder ritualene med utnevnelser til riddere, kommandør og storkors, så holdes det i “høytidelige” former, men alltid med humorens undertoner. Kollegiet (styret) stiller i sine drakter og marsjerer trallende inn
under taffelet. Herolden roper ut sitt 3-foldelige ”silencium” som følges opp med heftig kremting av forsamlingen. Hver enkelt ny ridder osv blir i rituelle former ropt frem og får sitt ridderslag på bakstussen av stormesterens kjevle. Deretter synges en hyllkakdevise for hver enkelt, - forfattet av vår penneknekt, mangeårig sådan,
Per Jystad.
Med alle våre lover, ritualer, medaljer og kollegiets drakter, så kan uinnvidde fort tro at det er forbundet med
losjelignende hemmeligheter, brorskap og forpliktelser. Så feil, så feil! Det skulle være nok å referere til statuttenes § 1: ”Denne orden er innstiftet for at belønne kun udmerkede fortjenester af en eller anden mulig eller
umulig art inden vort samfund af 13de october 1903”. Det følger ingen plikter med, men et ønske om at flest
mulig er med å berike samværsgleden. Vi sier heller ikke nei takk til de som frivillig vil delta i serveringene når
vi treffes på Fjellseterstua søndager og tirsdager på formiddagen. Dugnadsinnsats med vedsjau er heller ikke
å forakte. Men hovedsaken er å se verdien i og delta i å bringe vennskapet og humøret inn i fremtiden etter
de første hundre år.

(Tekst Kjell Okkenhaug, bilder: Tor Beisvåg).

Hyllkakveggen med
Wickstrømstokken.

Peisestua mot gårdsiden.

Peisestua mot verandasiden.

det skal feires i Royal Garden, lørdag den 15 oktober.
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2003.
Foran: Per
Jystad og Kjell
Okkenhaug.
Bak: Jørgen
Geving, Niels
Ulleberg og
Kjell Høyem.

2002. Per Jystad, Kjell Høyem,
Niels Ulleberg, Terje Kleveland
og Kjell Okkenhaug.

2000. Knut Lernæs, Per Jystad, Kjell Høyem,
Emil Thomassen og Kjell Okkenhaug.

Hyllkak
Kollegier
1998: Kjell Okkenhaug, Randi Loktu, Per
Jystad, Kjell Høyem og Emil Thomassen.

1995: Turid Seime, Per Petersen, Randi Loktu,
Per Jystad, Thor Aune og Sissel Bakken Færø.

Peder Engdal overleverer
den ene sjekken til
Stormester Jon Altern ved
90-års jubiléet i 1995.
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Det er vel mange som opp gjennom
årene har fått hørt Kjell Okkenhaugs egenproduserte 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.

Denne passer vel i disse jakttider:

Svensker på elgjakt
For den som går på elgjakt
gjelder det å være på vakt
så det ikke får en sørgelig slutt
ved at man selv blir skutt.

På sykehuset var jegeren ille beklemt
og ventet time etter time spent
på hva overlegen kunne fortelle
om resultatet av det fryktelige uhellet.
Langt om lenge var operasjonen overstått
og synderen spurte hvordan det var gått.
Legen sa at sjansene hadde vært størst
om du ikke hadde flådd ham først.

Nå skal man vente i det lengste
med å forby jakt for alle svenske,
men denne historien kan friste
til å prøve å unngå det triste.
Ja, hør nå bare her
om to svensker utstyr med gevær
og som skulle benytte helgen
til å jakte på elgen.
De gikk gjennom skog og over hei,
og det bar aldeles galt i vei
da den ene la børsa til kinn
for å sikte skikkelig inn.
For da det omsider smalt,
var det dessverre kameraten som falt.
Trageide, men hell i uhell, kameraten var ikke død allikevel.

Den aldrende Don Juan
Etter mange år møttes to kamerater,
og de setter seg sammen og prater.
Den ene hadde vært en damenes venn
og ble spurt om det var noe av Adam igjen.
Den bolde ridder svarte og akslet på seg:
”Kona har i alle fall ikke klaga på meg,
men det må jeg vel innrømme nå,det er ikke mye å be heim fremmedfolk på”.

Hilsning og takk til medlemsbladet
Takk for hyggelig hilsen til min 75 års dag.
Fine blomster fikk jeg fra Hyllkaka på dagen.
Takk for det.

Takk til Valentinlystsenteret for støtten
til Freidig håndball J91
med kr. 2000,-

Per Petersen.
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ORIENTERING
Ungdomsløpene
Også i år har Freidig stilt med den største troppen i de fleste av
kretsens seks ungdomsløp.

Vi er opptil 45 barn og ungdommer
fra ni til seksten år. På bildene ser
dere noen av dem i aksjon.

8

Freidig-folk i nasjonale
og internasjonale mesterskap
I vår representerte for første gang på svært mange år
en Freidig-løper Norge i et internasjonalt o-mesterskap: Anders Einum ble tatt ut i timannstroppen til
Nordisk Mesterskap for junior. Anders løp svært bra i
landslagsdebuten, ikke minst på sprint-distansen, der
han kom på femte plass. Han var nest beste norske
løper og kun 49 sekunder bak vinneren fra Sverige!
Også i NM har Anders levert fantastisk jevne og gode
løp i år: 5. plass i sprint-NM, 5. plass i langdistanse og
6. plass i mellomdistanse. Det er vel bare et tidsspørsmål når den første NM-medaljen hentes hjem(?).
Seier i to av Norges-Cup-løpene må også nevnes.
Vi er stolte av vår framgangsrike junior.
Hovedløpet for yngre er et uoffisielt NM for 14-16åringer. I år ble dette arrangert i Bergen. Fire Freidiggutter deltok og to av dem greide å plassere seg på
”premieplass”, godt inne i den beste tredjedelen.
Jostein Kvakland kom på 15. plass av de 75 16-åringene, mens Martin Gammelsæter ble nummer 18 i
H15 (83 deltakere).
Veteranene i Freidig er blant verdens beste. ”VeteranVM” gikk i år i Canada. Katharina Mo Berge sørget for
norsk bronsemedalje i D60. Gratulerer! Ektemann
Stigs femteplass i H60 er også imponerende.
Da Tyrving arrangerte det nasjonale
Veteranmesterskapet i høst, ble det gull til Katharina,
sølv til Stig og bronse til H65-løper Gunnar Østerbø.
Grete

Den siste helga i august arrangerte Freidig MidtNorsk Mesterskap i orientering, sammen med
Rennebu IL og Byåsen IL.
Vi brukte kartene fra NM –03, og samarbeidet
også med de samme klubbene som den gangen.
Vi er ubeskjedne nok til å si at arrangementet
gikk meget bra. Med dyktige folk i alle funksjonær-jobber ble det et flott mesterskap for de nesten 600 deltakerne. Det er et stort antall dugnadstimer som nedlegges for at kart, løyper, tidtaking, sekretariatsfunksjoner, salg, premier, barnepass, arena-rigging, speaker-lyd og mere til
skal være optimalt. Vi har all grunn til å takke oss
selv for en vel gjennomført kjempejobb!!
Selv om mange var opptatt som arrangører, hadde vi også aktive deltakere som hevdet seg godt
i de ulike klassene. I seniorklassene ble det ingen Freidig-gull, men sølv til Johan Ivarsson og
Mari Angell-Petersen (langdistanse) og Anders
Einum (sprint). Stafett-laget i dameklassen fikk
Grete
også sølv.

Anders Einum (til høyre) har hatt en god sesong.
Her avbildet med stafettlaget som ble nummer to i
KM og nummer tre i MNM. Resten av laget er
Johan Ivarsson (t.v.) og Bjørnar Lynum.

Jostein
Kvakland fotografert av arrangøren
under
Hovedløpet i
Fana ved
Bergen.

Midt-Norsk
Mesterskap

Løpslederen for søndagens stafett, Gunn Kari Hygen,
mottar gullmedalje for sitt individuelle langdistanse-løp.
Katharina Mo Berge på sølvplass.
9

FOTBA LL
Ballbingen er kommet på plass!!
Nå er ballbingen kommet på plass.
Dette er resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom FAU på Eberg
skole og Freidig. Bingen ser ut til å
være veldig populær. Vi har imidlertid observert at også voksne
menn/store gutter har brukt ballbingen flittig. Vi håper det ikke vil
være nødvendig å sette opp forbudsskilt, men vi oppfordrer de over
15 år til å bruke andre steder til å
spille fotball på. Dette er først og
fremst barnas lekeplass!!!

Endelig er ballbingen kommet opp!

Offisiell åpning av ballbingen vil skje lørdag 29 oktober.

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 snakke med Jørgen Geving, Bente Skorge eller Sverre Smeplass for å få hjelp.
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SKANDIA CUP
27. juni - 1. juli 2005

Christian, Håvard, Mats, William, Eirik, Olav,
Sigurd og Fredrik.

Jonas D, Kristoffer, Arild, Johan, Ørjan, Antonio,
Aksel, Rasmus, Niklas, Andreas og Iver.

G94

Som debutanter i Skandia cup var forventningene blant spillerne store, spesielt sportslig.
Nye motstandere, nye baner og nye muligheter. Vi stilte 2 lag, og gutta var heltent til tross for
et meget variert vær. Fuktig start, og shortsføre i slutten av uka. Resultatmessig endte Freidig Gutter 94 med
lett blanding av tap og seire. Avslutning fredag med høytidelig premieutdeling var uten tvil ett høydepunkt, og
en fin avslutning for vårsesongen. Alle tilbakemeldinger på cupen har vært positive.
Freidig Gutter 94 forbereder derfor neste års Skandia cup som vårsesongens høydepunkt.
Vi takker spillerne for god innsats og Skandia cup for vel gjennomført arrangement.
Med vennlig hilsen Lagledelsen/Eva Merethe

MG96

Både Berg og Eberg er godt representert på Freidig MG 96. Vi består nå av 37 barn
(35 gutter + 2 jenter), og denne sesongen har vi stilt med 4 lag på soneturneringene.
I vår var vi med på Kvik-cup, Malvik-cup og Heimdal Outdoors. I høst har vi vært
med på Byåsen Dalgård-cup som foregikk 10. september, en av de få dagene i
høst med sol hele dagen, så der var vi heldige! Bildene er fra Byåsen Dalgård cup.
Foto: Steinar Lien. Tekst: Karen Sende Osen
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BRØSETVEIEN 168 7048 TRONDHEIM
TLF. 73 95 40 40 - 73 95 40 42
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FREIDIG’S FOTBALLSKOLE

Fotballskolen tester også deltakernes
teoretiske kunnskaper!

To fornøyde jenter
på Freidigs fotballskole.

Helga 16-18. september ble Freidigs fotballskole arrangert for 2. gang på
Freidigbanen. I alt 115 deltagere fra 7 klubber; Freidig, Trond, Sjetne, Strindheim,
Charlottenlund, Trygg-Lade og Othilienborg fikk en lang og innholdsrik fotballhelg
på perfekt underlag.

Av Sverre Smeplass
Deltagerne var 6-13 år gamle, noen flere gutter enn
jenter. Høydepunktet var nok de profesjonelle instruktørene fra Coerver Coaching, som ikke bare hadde
mange nye og fine treningsøvelser, de snakket engelsk! Alle spillerne så ut til å få med seg det som ble
sagt, og noen turde til og med å stille spørsmål på
god trønderengelsk.
Våre egne instruktører fra Freidigs seniorlag gjorde
også en glimrende jobb, og fikk mange nye fans i de
yngre årsklassene. Vi håper å kunne bruke seniorspillerne som trenere og gode forbilder også ved senere anledninger.
Fotballskolen åpnet med et ufyselig vær på fredag,
og spillerne ble både våte og kalde. Lørdag og søndag var været mye bedre, og vi kunne kose oss på
en tørr og fin kunstgressbane. Måltidene kunne vi
også ha ute, og is- og brussalget i kiosken gikk strykende. Tålmodige foreldre koste seg med kaffe og
nystekte vafler fra Gunnars ”kjøkken”.
Fotballskolen ble støttet av Tine, som sørget for at
alle fikk ryggsekk og t-skjorte, samt Litago’ sjokolademelk til måltidene. Rema 1000 sørget for frukt til alle,
samt fine premier til fotballrebusen som ble holdt på
lørdag. Rebusen var laget av Eirik og Olav fra
Freidigs G14- lag. Alle deltagerne på fotballskolen
raste rundt på Freidigbanen i nesten en hel time for å
finne bortgjemte spørsmål og gåter, og deretter skri-

ve svarene inn på rebusarket. Håvard Skanke fra
Freidig LG11 vant førstepremien; gratis deltagelse på
fotballskolen til neste år.
Alle spillerne fikk også treningsskjorte fra Coerver
Coaching. Det var også meningen alle skulle få en instruksjonsvideo med mange fine treningstips.
Instruksjonsvideoen var dessverre forsinket fra
Sverige og rakk ikke fram til fotballskolen i tide.
Denne skal derfor deles ut til alle deltagerne litt senere. Fotballskolen avsluttes de to kommende helgene med fotballturneringer på Freidigbanen og
Nardobanen.
Svein Hjelset fra Coerver Coaching og Sverre
Smeplass fra Freidig sto for det tekniske arrangementet av fotballskolen, mens Bente Skorge fra
Freidig tok seg av det meste av det administrative.
Medlemmene i fotballstyret og foreldre og spillere i
G14-laget deltok også på arrangørsiden.

Glade fotballskoledeltagere med
treningsskjortene
fra Coerver
Coaching.
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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.

Freidigmiljø er ikke noe som
skapes av seg selv,
det er du og jeg som skal
skape miljø.
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HÅNDBA LL
Freidig Jenter 16 (1989-90) i Spania
sommeren
2005
Copa
Catalunya
Bak fra venstre: Svenn
Egil, Marika, Marte BL,
Amalie, Astrid, Katinka,
Maria, Kate, Aslak
Foran fra venstre: Hanne T,
Mina, Maiken, Tina, Hanne
L, Lise, Anne Sofie.
Ingen utfordring er for stor heter det og selv om utfordringene kom på løpende bånd helt fra planleggingen
startet i januar og fram til avgang lørdag 9. juli er det vel
ikke tvil om at de italienske guttene fra Napoli og Roma
ble den største utfordringen i forbindelse med turen. For
ikke å forgripe begivenhetenes gang går vi tilbake til
start.
Årets sommertur ble unnfanget på tidligvinteren 200405 med bakgrunn i undertegnede hadde/har ansvar
både for fotballjentene i Freidig (88-91) og hånballjentene i Rapp (88-89). Begge spillergruppene hadde ønske om noe annet enn Østersund som reisemål og 6 år
på rad med Storsjø-Cup i fotball og Østersunds Cup i
håndball fikk vel være nok. Middelhavets sol og varme
lokket, men skulle det arrangeres 2 turer eller gikk det
an å slå sammen begivenhetene til 1 tur. I Spania fant vi
Copa Catalunya Cup i fotball, 11. til 16 juli og Torrellano
Cup i håndball, 16. til 20 juli og spørsmålet ble om dette
kunne gå.
Lagene ble meldt på til cupene og buss ble bestilt til
Trondheim Turbuss samt at invitasjoner til alle gikk ut. VI
hadde mulighet til å ha med ca 40 av i alt 60 inviterte
jenter men ble til slutt”bare” 23. I og med at vi hadde

plass i bussen inviterte vi fotballgutta (89-90) med, men
de valgte Norway Cup denne sommeren.
Lørdag 9. juli kl 05.00 startet vi fra Blussuvold skole, første delmål var Gøteborg før kl 19.30 lørdag kveld. 20
jenter, 5 foreldre og 2 bussjåfører var spent på hvordan
dette skulle gå. På Miklagard utenfor Elverum plukket vi
opp Andrea som hadde vært på ferie på Hamar, og da
vi skulle stoppe nede på Sveriges vestkyst for å spise
middag oppdaget hun at hun hadde glemt lommeboken
med alle sine lommepenger på Hamar.
Kjøretiden ned til Gøteborg var planlagt til ca 12 timer
men vi kom ikke fram til kaia før 19.25, 5 minutter før
oppmøtefristen men billetter var bestilt så det var ikke
noe problem. De fleste var fornøyd av buss og så fram
til en aften og natt på Kielferja, Stena Scandinavia.
Fordeling av lugarer med hvem som skulle ligge sammen er ikke nødvendigvis en problemfri oppgave men
etter litt fram og tilbake gikk det bra.
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Samlet lagbilde etter at vi hadde slått svenskene.

Tina, Veronica og Mina på stranda.

Etter bare et par timer var det første tapet av eiendeler
sol. Alle deres spillere var 18 år og vi stilte stort sett
rapportert, Amalie kunne ikke finne lommeboken sin,
med bare 15-åringer. På torsdag fikk vi derfor en plasheldigvis hadde hun brukt opp alle kontantene på godseringskamp mot et lag fra Sverige. Vinner av kampen
terier så da hun fikk igjen lommeboken i resepsjonen
ble nr 5 og taper nr 6 i turneringa. Midtveis i første omneste morgen var alt på plass. Anløpet i Kiel søndag
gang gikk vi opp i 1-0 og skulle ha berget seieren men de
fikk seg et billig mål helt på tampen og kampen gikk til
morgen ble kronet med godt sommervær og vi satte
kursen nedover Autobahn – 24 timer non-stopp til Lorret straffer-konkuranse. Etter de første 5 stod det fortsatt uavgjort 3-3.
de Mar, 6 mil nord for Barcelona i Spania. Vi
Hanne Ludvigsen satte inn vårt 4. mål
hadde noen oppgaver på turen, Tonje
mens den svenske jenta satte skudskulle bli plukket opp i Sør-Frankrike
det i tverrliggeren.
for hun var på ferie med familien i
Sportsklubben Freidig ble derfor
Cannes og foreldrene til Hanne
nr 5 i Copa Catalunya 2005.
skulle vi møte like før grensen
Både tirs-, ons- og torsdag
mellom Frankrike og Spania.
fikk vi mange timer på stranFør vi fikk fart på bussen og
da med soling og bading så
kontroll på hviletid for sjåføda vi fikk en fridag på fredag
rene kombinert med nødvendro vi inn til Barcelona hele
dige rasting lå vi langt bak
gjengen, unntatt Lise da som
tidsskjema. Natt til mandag ca
måtte holde sengen etter et
kl 04.00 møtte vi Tonje på en rassammenstøtt med den svenske keeteplass like sør for Reims og kl
peren dagen før. På grunn av smerter i
09.00 plukket vi opp hr og fru
nakken hadde hun i løpet av natten blitt kjørt
Ludvigsen på jernbanestasjonen i Narbonne.
På grunnlag av kartstudie viste vi at
Amalie og Marika på bussen. til sykehus med ambulanse og de ville
at hun skulle ta det med ro noen dager. I
vårt hotell skulle ligge i feriebyen
Barcelona møtte vi til alt overmål familiPinada de Mar og
en Aarthun Skorge, hvor i verden
kl 12.00 ankom vi Hoppers Hotell.
treffer man ikke freidigfolk mon tro
Lunch skulle serveres kl 13.00, og
? Jentene trivdes i Barcelona så
vår første kamp skulle starte kl
vi ble der noen timer lengre
15.00. Det var ingen tid å miste
enn planlagt så vi kom oss
så vi sjekket inn - spiste, skifikke på finalekampene og ei
tet og dro fra hotellet så raskt
heller ikke på premieutdelingvi kunne.
en men det er ikke ofte en
I første kamp skulle vi møte et
kan gå i en storby som
lag fra Lørenskog og det viste
Barcelona. Foruten fotballkamseg at de hadde vært der en
per, strandliv og shopping var vel
uke på treningsleir allerede så
jentene mest opptatt av gutta fra
oppladingen til kampen som skulle
Italia. Utrykk som ”klegg” og ”blodigle”
gå i 30-35 graders varme var ikke diblir for tamme når det gjelder å beskrive
rekte sammenlignbar. Til tross for dette
guttene fra Napoli og Roma men det så
greide vi 1-1 og så veldig lyst på fortKatinka og Astrid på restaurant.
ut som om jentene trivdes med omsettelsen. Vi var påmeldt i den eneste
svermingen. Det ble utvekslet både mojentegruppen, født 1987 eller senere
biltelefonnummer og mailadresser som fortsatt brukes
og vi hadde hovedsakelig jenter født i 1989 eller senere
for å holde kontakten og planlegge et eventuelt møte
så vi hadde en utfordring. Tirsdag hadde vi to kamper
neste år dersom vi reiser til Rimini på fotballcup..
på formiddagen, en mot et lag fra Belgia og ett fra
California. Begge kampene ble vunnet og vi lå derfor an Natt til lørdag dro vi ned til Alicante og El Altet hvor
håndballjenten til Rapp skulle delta i Torrellano Cup.
til å kunne få 2. plassen i pulja dersom vi kunne slå puljelederen på onsdag samtidig som våre svenske venner Bussturen tok nesten 10 timer og de som var våken
tapte. Det gikk ikke vår vei men vi tapte bare 1-0 mot la- skjønte da at returen fra Alicante til Kiel kom til å bli
get fra Texas og de var direkte rystet under den spanske svært lang. På flyplassen utenfor Alicante tok vi farvel
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med Mie, Maria og Anne Sofie som reiste hjem med fly.
Noen av fotballjentene ble med på håndballkampene
mens mange hadde fine dager på stranda. En av jentene som ble med på håndball var Maiken som da hadde berget for skader så langt men i siste kvalifiseringskamp for de største jentene gikk det ikke bedre enn at
hun ble kjørt til sykehus i ambulanse med en øyenskade. Heldigvis fikk hun synet tilbake. Hånball-jentene ble
henholdsvis nr 4 og nr 7 i sine klasser i
noe som skulle være den største internasjonale håndball-cupen i Spania for aldersbestemte lag. Torsdagen
før vi reiste hjem var de fleste jentene inne i Alicante på
shopping og det meste av lommepengene som ikke
hadde blitt brukt gikk med da.
Torsdag ettermiddag satte vi kurs for Kiel og beregnet
turen til 36 timer non-stopp. I løpet av natten skulle vi
plukke opp buss-sjåfør nr 2 i Barcelona og halv to om
natten stoppet vi utenfor hotellet hvor han bodde.
Katinka var en av de som var våken og hun ville ut av
bussen for å få frisk luft. Frisk luft var mangelvare akkurat den natten, høy fuktighet og høy temperatur gjorde
det vanskelig for oss andre som ikke er plaget med astma også. Katinka fikk derfor et kraftig astma-anfall som
til slutt endte med at vi måtte rekvirere ambulanse for å
få henne på sykehus. Torill ble med Katinka og vi andre
regnet med at begge kom til å ta fly hjem i løpet av da-

gen mens vi satt fast i bussen (stor takk til Torill for alt
hun bidro med på turen). På fredags formiddag fikk vi
melding om at alt sto bra til med Katinka og at de kom til
å ta fly til Frankfurt slik at vi kunne hente dem der.
Flyplassen ved Frankfurt er ikke akkurat liten men Toril
oppga hvor de var og vi stoppet rett utenfor ”gaten” sent
på ettermiddagen fredag. Lørdag morgen kl 08.00 kom
vi til Kiel, 36 timer etter at vi hadde startet fra Alicante
og de fleste så fram til å komme om bord i ferja for å få
seg en dusj og en god seng. Før vi kunne gå om bord i
Color Fantasy kl 13.00 hadde vi noen timer som vi utnyttet til shopping i Kiel. Color Fantasy ble vel en av de
største opplevelsene på turen for mange av jentene og
de voksene. Mange har reist med de andre Kiel-ferjene
og danskebåtene før men denne ferja overgår det meste.
Da vi ankom Blussuvold skole søndag ettermiddag etter
3 døgn på reise var vel de fleste fornøyd av buss men
det snakkes allerede om at vi skal ta buss neste år også
for de positive opplevelsene underveis sitter mens
manglene på komfort har blitt fortrengt.
Vi vil rette en stor takk til de foreldrene som tok seg tid
til å være med oss slik at vi greide å gjennomføre denne
turen.
Reise- og lagleder Freidig jenter 16 og Rapp jenter 1516, Svenn Egil Langlete.

Slitne foreldre venter på mat.

General Ludvigsen har hevet flagget.

PS. Planlegging av tur for jentene neste sommer er i gang og er det noen andre lag som tenker
på det samme men lurer på en del så er det bare å ta kontakt.

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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STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS!

LÅSSERVICE
M I D T- N O R G E A S
• Låser og beslag
• Dørautomatikk
• Montering

Telefon 73 50 05 40

www.lmn.no
Fax 73 50 05 41
Harald Hårfargres gate 9
7041 Trondheim

• Låssystemer
• Kort- og kodelåser
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AUTORISERT SIKKERHETSSENTER

HÅNDBA LL
Meråker Mesterliga

Seks jenter fra Freidig J14 dro torsdag den 4. august til Meråker, for å være med på håndballskole. Det var
Mette, Maria, Hanne, Mia, Silje og Victoria. Vi ble plassert på et rom og ble delt inn i treningsgrupper med folk
på vår alder. Vi ble trenet av jentene fra Levanger HK. Dagene bestod av to treningsøkter og andre aktiviteter
som klasseklatring, gokart kjøring, kanopadling og mesterligacup om kveldene. Alle jentene var på forskjellige
lag i cupen og de fikk spille med folk de aldri hadde spilt med før, det var både artig og lærerikt. Den ene dagen dro de som ville til Lerkendal for å se Rosenborg spille mot Lillestrøm, det endte dessverre med tap. Den
siste kvelden ble avsluttet med diskotek og idol- konkurranse. Vi jentene ble kjent med mange nye folk og på
treningene lærte de mange nye øvelser og triks. Tirsdag den 9. august reiste vi hjem, og alle var enige i at det
var en suksess, og kanskje det blir en tur til neste år… Anbefales!

Tannvikvågen
Helgen 27.-29.august dro Freidig
J14 på tur til Tannvikvågen i
Snillfjord. Dette er blitt litt av en
(årlig) tradisjon! Vi bodde på en
nedlagt skole, fullt utstyrt med
senger, bad, kjøkken og alt vi
måtte trenge. Det ble ikke så
mye trening som planlagt p.g.a.
dårlig vær, men artige aktiviteter
som ti-kamp og fotball ble det
mye av. Lørdag formiddag dro vi til en av
jentenes hytte som ligger i nærheten. Der
spiste vi vafler, badet i sjøen og noen stod
til og med på vannski. Jentene fikk også
kjøre båt og det ble enda mer fotballspilling. Lørdag kveld grillet vi og koste oss.

Høydepunktet var da vi arrangerte ”stjerner i sikte”, med
mange artige og nokså spesielle innslag (se bildene). Det
ble en artig tur som alle sent kommer til å glemme.
Hilsen Silje og Victoria
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Returadresse:
BLAD

Sportsklubben Freidig
Postboks 4642
7451 Trondheim

Gærne
Jinter!

Les mer om dem på side 19

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

