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

E-mail: mona@offset-trykk.com

Fra hovedstyret :

MEDLEMSKAP
I SP.KL. FREIDIG

I forbindelse med gjennomgang av
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:
Tlf. 73 90 07 55 – Fax 73 91 47 80.
E-post: freidig@freidig.idrett.no

Freidigmiljø er ikke noe som

skapes av seg selv, 

det er du og jeg som skal 

skape miljø.
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LEDER’n ved ULF-ERIK HANSEN

Kjære Freidigvenner
Etter som dette er første blad i 2006, vil jeg benytte anledningen til å ønske alle våre medlem-
mer et riktig godt nytt år.
Nok et  idrettsår har vi lagt bak oss. Klubbens årsmøte nærmer seg raskt. Det er tid for å gjøre
opp status og ta nye viktige valg. Jeg håper at avdelingenes årsberetninger som følger dette
bladet, vil være godt lesestoff for dere alle. Beretningene vil gi oss et bilde av den administrati-
ve og sportslige status i klubben.
Vi har denne høsten mistet to av våre mest trofaste æresmedlemmer, Arne Bringedal og Per
Jystad. Begge har de gjennom mange år hatt et stort engasjement for klubben vår, vært dykti-
ge idrettsledere og humørspredere, det være seg i Hovedklubben eller ”Hyllkaka”. Klubben er dem stor takk skyldig!
Klubbens husorden Hyllkaka feiret i høst 100 år. Jubileumsfesten på Royal Garden var en storslått og verdig feiring.
Deltakelsen og rammen rundt arrangementet viste Hyllkakas status som miljø- og tradisjonsbærer.
Sportsklubben Freidig er fortsatt en klubb for breddeidretten der utøverne kan få utfolde seg i trygge omgivelser. Samtidig
ser vi at våre idrettsutøvere kan hevde seg godt både på nasjonalt  og internasjonalt nivå. Det er fortsatt stor aktivitet og
idrettsglede i de typiske lagidrettene fotball og håndball. Allaktiviteten i samarbeid med Eberg skole har vært en suksess.
Her finner vi virkelig aktivitetsglede. Samarbeidet har også resultert i mange nye Freidigmedlemmer.
Klubben vår er administrativt godt styrt. Vi har mange dyktige medarbeidere på de fleste plan, men har en utfordring med
hensyn til god lederrekruttering. Det blir fortsatt vel mange ”Tordenskiolds soldater”. Både hovedstyret, avdelingene, klubb-
huset og hytta har en god økonomi. Vi har totalt en god likviditet. Klubben satte seg som mål å få ned de administrative kost-
nadene. 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. Bruk den!
Kunstgressbanen på Eberg er ferdigstilt denne høsten. Flomlysanlegg og asfalt foran garderobene er også på plass.
Imponerende! I tillegg har vi i samarbeid med SFO ved Eberg skole fått bygd en ballbinge til felles bruk. Hytta vår er oppus-
set dette året, men ennå står  viktig arbeid igjen. Vi får med våre dyktige pådrivere mane fram dugnadsånden!
Til slutt vil jeg ønske vel møtt til et konstruktivt årsmøte! 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 Irene Lorentzen Hepsøe 73 505125 irene.hepsoe@apertura.ntnu.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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Takk for oppmerksomheten og hilsen i anledning min
85-års dag. Odd Hansen.

Hjertelig takk til hovedstyret og Hyllkaka-kollegiet for
den hyggelige hilsen til min 80-års dag.

Gunnar Bragstad.

Takk for oppmerksomheten. Finn Følling.

Takk for oppmerksomheten på 70 årsdagen min.
Alice Risan.

Hjertelig takk for hyggelig hilsen til min 80-års dag! 
Jeg kunne fortalt dere mye rart om hvordan vi som var
unge jenter i klubben for 60 år siden boltret oss i hånd-
ball, på ski og orientering, men det er morsomme
minner å ha!

Med Freidighilsen ”Lisbeth” Elisabeth.

Takk for hyggelig hilsen til min 70-års dag!
Albrekt Selmer.

��

I anledning Den kongelige Huusorden Hyllkakas
100-års jubileum kom det inn mange hilsener og
gaver. Her er noen av dem:

Da dameavdelingen ble nedlagt og jeg ble passiv
pga barnefødsler etc, hørte jeg ikke hjemme i
noen avdeling: Det ble styre og stell i klubben,
utallige festkomiteer, Hyllkaka - hvor jeg ble innvo-
tert i 1957 og hvor jeg fortsatt deltar når jeg kan.
De første årene der var det bare Synnøve Tranås
og jeg som var kvinner!! Så det går heldigvis
fremover – lykke til! Hilsen ”Lisbeth”

Gratulerer med 100-årsjubileet. Under siste dame
treff på Fjellseter kjøpte vi inn et keyboard som
gave til jubilanten. Sangen går så mye lettere med
tonefølge!

13/10 005. Kjell Okkenhaug & Per Jystad.

Vi gratulerer med 100-års jubileet og har gleden
av å forære et kråskap plassert i spisesalen på
Fjellseter.

Inger og Kjell Okkenhaug.

Vi sender de hjerteligste gratulasjoner i anledning
Hyllkakas 100 års jubileum. Vi ønsker vår gode
nabo på Fjellseter det beste for de neste 100 år.

Med ærbødig hilsen Trondhjems Skiklub v/
formann Truls Gjestland.

Jeg takker Spkl Freidigs hovedstyre for utmer-
kelsen jeg ble tildelt på Hyllkakas 100 års jubi-
leum. Ønsker klubben alt godt for fremtiden.

Thor Aune

��

Hilsninger og takk 

til medlemsbladet

Medlemsbladets blomst
Håndballavdelingen vil med dette få takke vår avtroppende leder, Ole Holm, for sin 
innsats for avdelingen de siste årene. Ole kom inn i håndballstyret i 2001 for J198/87.
Han ble da valgt som sekretær. På årsmøtet i 2002 ble han valgt som leder, og det vervet 
innehar han til avdelingens årsmøte som går av stabelen 7.3.06. Ole har hatt en positiv, 

aktiv og engasjerende lederstil. Selv etter at hans egen datter la opp 
etter forrige sesong, valgte han å fortsette siden ingen andre ville ha

ledervervet (Typisk replikk: "Nei, jeg orker ikke mase mer.
Det er jo ingen som gidder stille opp. Jeg gjør det sjøl!").

Tusen takk for din innsats

for Freidig håndball, Ole!



Ordenskollegiet i Den

kongelige Huusorden

Hyllkaka takker for

små og store gaver i 

jubiluemsåret 2005

En STOR takk også for god oppslutning på de 
arrangementene vi hadde i Hyllkakas regi i 2005.
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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. 

Det forræderiske speilet
Etter å ha sett seg i speilet
føler kvinnen seg helt forfeilet
og blir både usikker og utrygg
ved å se seg gammel, feit og stygg.

Hun krøp opp i mannens fang
og tigget om et oppløftende kompliment.
Han sa at alt er jo ikke defekt,
synet ditt er i allefall perfekt.

Ikke-flikke-selv-mann
Det gjelder kanskje de fleste ektemenn
som lever av arbeid med papir og penn,
at det er vanskelig å starte med en gang
å jobbe hjemme med hammer og tang.

En av denne spesielle arten
var lenge bedt av den bedre halvparten
om å rette på taket som lekker,
men svarte: Jeg er da ingen snekker.

Kona sa også at det var lekkasje
fra badet i andre etasje,-
det renner fra tak og vegger.
Svaret var: Jeg er da ingen rørlegger.

Men en dag var alt utbedret.
Dette registrerte mannen forundret,
og spurte hvem som hadde vært så snill
med nevenyttighet å ha hjulpet til

Jo, det har vår kjære nabo gjort,
og det gikk både greit og fort.
Men det har han vel neppe gjort gratis,
for all ting har jo sin pris?

Naboen forlangte enten kyss eller klem, 
eller skikkelig bløtkake med krem.
Da måtte du vel sveive i hop noen gode saker?
Hun svarte: Jeg er da ingen baker.

Kje
lls

Kje
lls

hj
ør

ne

hj
ør

ne
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Billedglimt fra

Hyllkaka’s 
jubileumsfest
Her er noen bilder fra fjorårets store Jubileumsfest i
Hyllkaka.
100 år må jo feires, og det gjorde 120 gjester på
Royal Garden Lørdag 15. oktober.
Når Freidigfolk møtes skal det være stil og moro, 
og slik ble det også denne kvelden. Rød løper,
Bispehaugen Musikkorps, Freidigsang,
Freidigungdommer i espalier ved inngangen, vel-
komstdrink, glimrende toastmaster, taler, sanger,
god mat og drikke gjorde sitt til at gjestene trivdes.
Hyllkakakas seremoni ble gjennomført til 20 i stil, og
en rekke borgere i det ”Freidige samfunn” ble be-
æret med utnevnelser i Den Kongelige Huus-orden
Hyllkaka.

Nye riddere: Sverre
Smeplass, Birgit Reisch,
Lisa Bremseth, Gunn Kari
Hygen, Nils Olav Vennevik,
Trine Bakke Rognmo,
Andreas Nilsen, Reidar
Steen, Edvin Kvernø og
Berit Fossum.
Kommandører: Ingeborg
Tanem, Rolf Johansen, Mari
Østgård, Arne Myklbost,
Skjalg Ahlstrøm.
Storkors: Svein Puntervold,
Kaare Claussen og Øyvind
Hestmann.
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Per Jystad 

til minne
Sportsklubben Freidigs æresmedlem 
Per Torkelsen Jystad døde 10. januar i år 
på Nidarvoll Sykehjem etter et par 
måneders sykdom

Per ble 84 år gammel og har vært medlem i Sportsklubben
Freidig siden 1931.

Med ham forsvant en av de eldste og ekte Freidig-guttene, 
og med ham unike klubbhistoriske opplevelser.

I sine første gutteår i klubben var det skihopping som opptok
Per. Han deltok da i hopprenn i aldersbestemte klasser, og sommeridretten ble fotball. Han spillte midt-
bane på Freidigs Juniorlag som vant overlegne kretsmesterskap i 1938 og 1939, samt ble trøndersk
mester i 1938.

Per var etter krigen en aktiv medhjelper i idrettsarrangementer og verdifull referent og fotograf for 
medlemsbladet. Men det ble innen klubbens administrasjon han satte de største spor etter seg.
Han var medlem av klubbens hovedstyre i 1985-89 og ble i 1989 tildelt klubbens fortjenestmedalje.
Per Jystad ble slått til ridder i Den Kongelige Huusorden Hyllkaka i 1955, Kommandør i 1979 og
Storkors i 1988. I perioden 1995 – 2002 var han Hyllkakas Stormester.

I Hyllkakas kollegium var han først penneknekt og fortsatte som det helt til siste stund. Utallige er de
sangstubber, deviser og også naturprisede sanger med Fjellseter, Bymarka og fjellheimen som basis.
Klubbens vel fortjente hyldest skjedde i oktober 2005 da han ved Hyllkakas 100-års jubileum ble ut-
nevnt til Æresmedlem i Sportsklubben Freidig.

Per var en samlende sosial faktor ved de ukentlige treffene på Freidig-hytta på Fjellseter. Utallige er
også de telefoner han tok til de som etter hvert ble enslige og syke. Han var en omsorgsperson og med
en usvikelig omtanke for klubbens ve og vel. Det har også gitt seg uttrykk på økonomisiden.
Naturen og fjellet har han ikke bare priset verbalt, men også gjennom sin malerkunst og interesse for
fotografering og smalfilm.

Hytta i Rugldalen var rekreasjon i over 40 år. Sydenferie prøvde han sammen med sin Ruth en gang for
mange år siden, men hytta var stedet!

Vi i venneflokken var veldig glad i Per (Pelle), og mange i Freidig og Hyllkaka-miljøet vil savne ham.
Vi lyser fred over hans minne.

Kjell Okkenhaug
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AAAA LLLL LLLL IIII DDDD RRRR EEEE TTTT TTTT
Sportsklubben Freidig og
Eberg skolefritidsordning
(SFO) startet høsten 2005
opp med et samarbeids-
prosjekt kalt Allidrett.
Initiativtaker og nestleder 
i Freidig, Hallgrim
Hjelmbrekke, mener det
ikke finnes maken til dette
prosjektet, i hvert fall ikke
i Trondheim kommune.

Allidrettaktiviteten er et tilbud for
elever fra 1 - 4 klasse på Eberg
SFO. SFO har hatt det daglige an-
svaret og ansvaret for å koordinere
aktivitetene innenfor SFO`s åp-
ningstid. Marius Vikaune (student)

har vært engasjert av Freidig som
allaktivtetsleder, i samarbeid med
ansatte på SFO. I tillegg har
Strinda videregående skole stilt
opp med instruktører. Dette har
vært elever fra idrettslinja under
instruksjon og ledelse av lærere
fra skolen.
Torill Trymer fra Strinda vg skole
har gitt tilbakemelding om at opp-
legget har fungert bra og at hen-
nes elever som var instruktører har
trivdes godt med oppgavene og at
dette har vært en positiv opple-
velse også for dem. Fra Eberg
Skole forteller daglig leder ved
SFO, Ann Iren Skjevik, at foreldre-
gruppen har vært meget fornøyd
med opplegget og at skolens per-
sonell også har gitt positive uttrykk

for opplegget. Marius Vikaune får
ros for varierende opplegg, og ele-
vene fra Strinda vgs får også ros
for sine utførte oppgaver.
Økonomisk har dette opplegget i
høstsemesteret kostet Spkl Freidig
ganske nøyaktig kr. 10.000,- .
I og med at elevene allerede beta-
ler kontingent til oppholdet på
SFO, er det ikke anledning til å for-
lange noe ekstra for dette tilbudet.
Freidig har imidlertid ingen andre
utgifter til allidrettsskole eller andre
avdelingsvise idrettsskoler for ti-
den. Mange av barna som deltar
har allerede meldt seg inn i klub-
ben.
Tiltaket har fungert bra og alle par-
ter ser frem til å fortsette med nytt
opplegg i 2006 fra ca. uke 7 - 8.

Suksess med unikt samarbeidsprosjekt om Allidrettsskole

Freidigveteraner på hyttetur til Randi og Thor Loktu.

Vertinne
Randi har

maten under
kontroll.

Ut på tur...
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O-GJENGEN PÅ FRAMSIDEN ER:
Jostein, Martin, Cathrine og Sindre

som ble nummer 124 av 360 lag 
i Tiomilas ungdomsklasse.

OOOO RRRR IIII EEEE NNNN TTTT EEEE RRRR IIII NNNN GGGG
Det har ikke skjedd så mye på o-fronten siden
sist, men her er noen stafettbilder fra sesongen.

Grete

Gunnar, Sturla og Stig vant eldste 
herreklasse i o-festival-stafetten.

Ruben, Bjørn og Jostein vant bronsemedaljer
i KM stafett.

Damelaget som ble nummer to i Freidig-stafetten
beundrer premiene.

Freidig vant Älgjekten for andre gang i historien.

Freidigs guttestafettlag om fem år(?): Oskar,
Kjetil og Oskar. Her er de tidtakerassistenter
etter å ha fullført klubbmesterskapet i fin stil.
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STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS!

SSSSKKKKAAAANNNNDDDDIIIIAAAA    CCCCUUUUPPPP
Norges nest største fotballturnering
I Skandia Cup 2005 var det 357 lag som deltok, med ca 8500 spillere og ledere. Dette gjorde at
Sportklubben Freidig arrangerte Norges nest største turnering i fjor, og det skal man være stolte av! 
SC har i mange år vært en viktig inntektskilde for fotballavdelingen, og har vært en viktig bidragsyter til
klubbhus og kunstgressbane. Men selv om dette nå er på plass er det like viktig å ha inntekter, det er
både lån og driftsutgifter som skal betales i fremtiden.
Utfordringen vår ligger i å få til at den enkelte spiller og foreldrene får ett eierskap til SC, på den måten
tror jeg flere vil forstå viktigheten av turneringa for våre medlemmer. Dette har vi kanskje ikke vært flink
nok til tidligere, men nå er det på sin plass å gjøre noe med det. Hovedkomiteen i SC består i dag av 
11-12 mennesker, men vi har akutt behov for flere som kan ta på seg både store og små jobber frem-
over. Kunne du tenke deg å vært med i komiteen eller bistått på annen måte ta gjerne kontakt på e-mail
paal@skandiacup.no eller på mobil 922 13 400. Du kan også gå innom nettsidene www.skandiacup.no
I skrivende stund er det nøyaktig 5 måneder til turneringen starter, og vi er godt i rute. Det er lenge siden
vi har hatt så mye forespørsler fra lag om turneringa, og det er også mange som er påmeldt allerede.
Og jeg tror vi blir like store i år som i fjor.............

Med sportslig hilsen  Pål Sarheim, Turneringsleder
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Sportsklubben Freidig. Organisasjonsnummer 937 450 761

ÅRSBERETNINGER

3.0 MEDLEMSSTOKKEN
Kvinner Menn S U M

Avdeling 0-12 år 13-19 år 20+ 0-12 år 13-19år 20+ 2005 (2004)

ALPIN 27 38 53 45 47 76 286 (290)
FOTBALL 47 60 40 213 136 161 657 (596)
FRIIDRETT 0 2 9 0 0 39 50 (52)
HÅNDBALL 77 30 57 38 14 24 240 (247)
ORIENTERING 28 25 81 30 31 104 299 (312)
SKI NORDISK 0 0 2 0 0 16 18 (19)
TELEMARK 0 0 3 0 1 17 21 (21)
Totalt antall medlemmer i klubben: 1469 medlemmer

Medlemstallet for 2005 har steget med 17 medlemmer fra i fjor. Da var antallet 1452 medlemmer. Fotball har fått 61 nye
medlemmer i 2005, mens de alle andre avdelingen har noe lavere medlemstall i år.
102 medlemmer er registrert i flere avdelinger og da flest i kombinasjonen Fotball- Håndball som utgjør ca. 80% av disse.
Det er et tankekors at klubben kun har 65 medlemmer mellom 20-25 år.
Klubbens medlemskartotek følges fortsatt opp kontinuerlig , og vi har til enhver tid et meget ajourført register i 
hovedklubben. Dette er arbeidskrevende og vi ”maser” nok en del på avdelingene om ajourføring, men vår erfaring
viser at dette er absolutt nødvendig.

2
0

0
5

ÅRSMELD ING   FRA   HOVEDSTYRET

1.0 STYRETS SAMMENSETNING
Klubbens hovedstyre (HS) har i arbeidsåret 2005 hatt føl-
gende medlemmer :
Leder: Ulf Erik Hansen, Nestleder : Hallgrim Hjelmbrekke,
Sekretær: Stig Berge, Redaktør: Lill Connie Furu,
Styremedlemmer: Rune Devold og Jørgen Geving.
Fra avdelingene: Fotball: Anne Louise Arnessen, Friidrett:
Håkon Hovstein, Håndball: Ole E. Holm, Orientering: Solveig
Angell-Petersen, Telemark: Tor Beisvåg, Alpint: Trond
Kvamsdal og Irene Lorentzen Hepsø. Alf G. Pedersen var
kontaktmann for langrenn.

2.0 ADMINISTRASJON
Jørgen Geving har fungert som klubbens administrative le-
der, og ivaretatt klubbens felles interesser med tilstedevæ-
relse på klubbkontoret og jobbing fra sitt hjemmekontor.
Jørgens oppgaver er bl.a. økonomioppfølging og ansvar for
medlemsregister og medlemskontingent. Jobben medfører
også daglig regnskapsorden og betaling av regninger for
Hovedstyret, Klubbhuset, Fjellseterhytta, Tordenskioldløpet,
Hyllkaka og Kunstgressbanen.
Regnskapsfirmaet Rett Regnskap tar seg av regnskapsfø-
ringen for enkelte avdelinger, HS, huset, hytta,Tordenskiold,
Hyllkaka.

2.1 Møter og arrangementer
Mellom årsmøtene er det avholdt møter i klubbens arbeidsut-
valg (AU) og hovedstyret (HS). Det har vært avholdt 4 HS
møter og AU møter normalt i forkant av disse samt en del
”kaffemøter” på formiddager i 2005.

2.2 Representasjon :
Kirsti Midttømme Medlem valgkomite Sør-Trøndelag 

O-krets

Håkon Gammelsæter Styremedlem Sør-Trøndelag O-krets,
(Leder toppidrettsutvalg) 

Carl Martin Larsen Styremedlem Sør-Trøndelag O-krets
(Leder teknisk utvalg)

Nils Olav Vennevik Revisor Sør-Trøndelag O-krets 
Torbjørn Vik Nestleder Kontrollutvalget, 

Norges Skiforbund
Trude Killi-Olsen Leder av Alpinkomiteen 

Sør-Trøndelag skikrets
Håkon Neergaard Nestleder i Alpinkomiteen 

Sør-Trøndelag skikrets

2.3 Rådet
Rådet har vært ledet av Tore Mørch. Øvrige medlemmer er
Trond Ekker, Randi Loktu, Arne Solhjem, Gunnar Trønsdal,
Ola Aalde og Tor Beisvåg.

2.4 Lovendringer.
Ingen

2.5 Viktige administrative vedtak og saker i driftsåret
Den største saken i driftsåret har vært ferdigstillingen  av
kunstgressbanen på Eberg som nå har fått flomlys og asfalt
foran garderobene. Nå mangler klubben en liten tribune som
det regnes med å få på plass til våren. Her har fotballavde-
lingen igjen gjort en stor jobb og tatt felles ansvar for bygging
av et stort anlegg for klubben. I samarbeid med Eberg skole
har klubben i 2005 også fått på plass Ballbingen som ble åp-
net i oktober under stor festivitas og med mange idrettsakti-
viteter for de aller yngste. Dette anlegget er også til beste for
både skolen og klubbens aktiviteter.
Fjellseterhytta ble vedtatt oppusset i 2005 og vi har hatt en
skikkelig renovering. Men mye gjenstår fremdeles. Se egen
rapport.
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4.0  MEDLEMSBLADET
Medlemsbladet utkom med 3 utgaver i 2004 med Lill Connie
Furu som redaktør. Tre fine blad, men det diskuteres fortsatt i
hovedstyret om bladets fremtid. Økonomi og antall blad pr år
er sakens kjerne. Vi burde også hatt en bedre annonseinn-
tekt på bladet enn det vi har i dag.
Det skuffende er at avdelingene er dårlige til å bidra med
stoff og bilde. Det er tungt å være redaktør også i 2005.

5.0 ØKONOMI
5.1 Avdelingene
Alle avdelinger har meget god økonomi, og ikke minst
skyldes det gode inntekter fra  Automater, Bingo og dug-
nadsarbeid. Fornuftige drift i avdelingene gjør regnska-
pene positive. Regnskapene fremlegges på årsmøtet.

5.2 Hovedstyret
Hovedstyrets økonomiske status er positiv ved årets slutt, og
viser at også HS drives fornuftig.
Regnskapene avsluttes i skrivende stund både for  klubbens
hovedstyre og de regnskap som ligger under hovedstyret.
Disse vil bli fremlagt på årsmøtet.

6.0 DRIFT OG PLANLEGGING
6.1 Rekruttering av tillitsmenn
Rekruttering av nye medlemmer til hovedstyret (AU) er frem-
deles ikke lett. Hovedstyret har et stort ansvar i klubben.
Daglig leder har hatt en viktig funksjon i denne sammenheng
både internt og eksternt. Hovedstyret har hovedansvaret for
å ivareta både klubbhus, hytte og andre anlegg samt til en
viss grad ”følge opp” driften i avdelingene. Klubben drives
bra i dag i våre 4 aktive avdelinger. MEN vi konstaterer at
både Telemark og Friidrett har aktivitet og er som sådan å
regne som ”hvilende” avdelinger.
Sikkert er det i allfall at klubben yter god service overfor
både medlemmer og utenforstående. Freidighuset er betjent
mandag- fredag  i tiden 0900-1200 idet en av ”husets menn”
da normalt er tilstede. All utleie både av Freidighuset og
Fjellseterstua foregår i fra huset.

6.2 Freidig på internett
Klubbens hjemmeside www.freidig.idrett.no fungerer godt
og har blitt bra ajourført. Det er meget viktig for HS å fortset-
te arbeidet med å holde dette ajour. Stor ros også til alpin,
fotball orientering og håndball for fine hjemmeside som både
ajourføres og uten tvil er til stor nytte for avdelingene og
medlemmene. Klubbens hjemmesider er både fine og ryddi-
ge.

7.O. ARRANGEMENT
7.1 Tordenskioldløpet
Avdelingenes eneste felles arrangement nr. 26 ble fullført
med ca. 500 løpere. Flott felles dugnadsinnsats med mye ru-
tine denne ettermiddagen i mai måned på Lade gjør at arran-
gementet går greitt unna. At høyttaleranlegget sviktet 1 mi-
nutt før starten i år var jo beklagelig. Men tross det : Det ble
nok en trivelig arrangementskveld i god Freidigånd.
Arrangementet vil fortsette i samme ånd også i 2006. Det
økonomiske overskudd for arrangementet er brukbart.

8.0 KLUBBMILJØ
Hyllkaka som er klubbens største samlende miljøfaktor feiret
i år 100 års jubileum på Royal Garden  15.oktober. Hele 130
gjester var tilstede på en meget vellykket festaften. I tillegg
har Hyllkaka hatt en rekke andre tiltak med god oppslutning
for sine klubbmedlemmer.
Klubbmiljøet ellers fungerer bra i de enkelte avdelinger.
Men det største og mest trofaste klubbmiljø finner vi nok
fortsatt på Fjellseterstua som har åpent hus hver tirs-

dag. Bra besøkt av de faste gjestene, men hytta har selv-
følgelig plass til mange mange flere.

9.0 FJELLSETERSTUA
Hytta har i 2005 blitt oppusset  og omgjort med Per Bue i
spissen for dugnadsgjengen Jørgen, Hjørdis, Hilmar, Gunnar
og Svein. Per er en ”trollmann” med brekkjern, sag og ham-
mer når det gjelder praktisk arbeid. Storstua er ombygd  og
malt og har blitt utrolig flott med bl.a. nye vinduer og veran-
dadører. Viktig også at nye nødvendige elektriske opplegg er
kommet på plass.
Mer arbeid gjenstår, men vi tar det etter hvert som økonomi-
en tillater det.
Hyttegjengen møtes trofast på stedet hver tirsdag, og som
sosial faktor er hytta uvurderlig i vårt klubbmiljø.
HS har i år gitt innspill til kommunen vedr. Markaplan som i
fremtiden vil kunne gjøre store forandringer for området rundt
Fjellseterstua.

10.0 FREIDIGHUSET
Klubbhuset på Eberg er godt brukt og besøkt av de aller fles-
te 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.
Klubbens adm.leder Jørgen Geving sørger sammen med
Hilmar Løkke, Gunnar Dyrendal, Per Bue og Hjørdis Geving
for at hele klubbhuset et ryddig og i god stand til enhver tid.
Huset holder fortsatt en god standard som imidlertid ikke
gjør seg selv. Her forvalter klubben store verdier, og huset
presenterer klubben på en fin måte.

11.0 EGNE ANLEGG
Klubbens største økonomiske løft Kunstgressbanen har gitt
en meget stor  aktivitet på området, noe som også medfører
nye innmeldinger i klubben. Og i høst kom flomlyset på plass
og vi fikk asfaltert foran garderobene. Nå mangler anlegget
en liten tribune som fotballavd.regner med skal være på
plass i løpet av våren.
Fjellsetra og klubbhuset er også store egne anlegg og har
vært godt ivaretatt også siste år.
Store ombygginger  Se egne rapporter fra disse.
I samarbeid med skolene Eberg, Strinda vg. og Blussuvold
har vi luftet tanken om å få laget et par 60-meters løpebaner
og en hoppegrop på Eberg-området. Tanken er luftet av vår
klubb og alle 3 skolene er meget interessert i et slikt anlegg.

12.0 UTMERKELSER
På klubbens årsmøte i 2005 ble Per Jystad utnevnt som
æresmedlem. Thor Aune og Rolf Bye fikk klubbens
Fortjenstmedalje, og klubbens diplom ble tildelt  Sverre
Smeplass og Svenn Egil Langlete. Tildelingene ble foretatt
på Hyllkakas Jubileumsfest på Royal Garden i oktober.
Ivar Valstads Idrettstipend 2005 ble tildelt alpinistene Jon
Reidar Steen og  Therese Neergaard. Begge stipendene er
på kr. 5000,-

13.0 ARRANGEMENT
Orienteringsavdelingen har hatt ansvar for 9 arrangementer i
2005. Sammen med Byåsen og Rennebu arrangerte Freidig
Midt-Norsk Mesterskap på Berkåk. I tillegg til stor deltagelse
i selve løpet, bemannet Freidigs o-folk flere viktige funksjoner
under mesterskapet.
Alpin har også vært aktiv som arrangør med  FIS-renn som
det største i tillegg til Småalpinisten, Midtuke Cup‘er og
Alpinliga Cup.
Fotballavdelingen arrangerte sin tradisjonell turnering
Skandia Cup for 32. gang med rekordstor deltagelse. Her
hadde Freidigs guttelag vertskapsjobb for et guttelag fra
Palestina.



14.0 ALLIDRETTSSKOLEN
Klubben har hatt vansker med å rekruttere instruktører til all-
idrett, men endelig i høst kom vi i gang med Allidrett skole.
Ansvarlig for opplegget var Hallgrim Hjelmbrekke og da i
samarbeid med Eberg Skole. Opplegget  har foregått i skole-
tiden og hele 128 unger har deltatt. Populært tiltak er tilbake-
meldingene fra foreldrene . Denne aktiviteten medfører også
nye medlemmer til klubben. Marius Vikaune var engasjert av
klubben til å lede den praktiske aktiviteten assistert av elever
fra idrettslinjen ved Strinda vg. skole.

15.0 IDRETTSLIGE PRESTASJON
Vi viser først og fremst til avdelingenes egne rapporter, men
hovedstyret vil gjerne trekke frem klubbens Alpinavdeling
som også i år har hatt gode prestasjoner på alle nivå. For
første gang har Freidig fått gull i Ungdoms OL. Ingen annen
klubb i Norge har ellers tre seniorløpere på Norges represen-
tasjonslag. Freidigs løpere vant  2 gull, 2 sølv og 1 bronse i
årets Senior NM.
Orientering fikk sine beste plasseringer i 2005 ved Anders
Einum som også har representert både klubben og Norge i
det store utland. Vi konstaterer også at Freidigs veteranlø-
pere fremdeles er i verdensklasse.
For øvrig vises til avdelingenes egne rapporter.

16.0 KONKLUSJON
Sportsklubben Freidig er fortsatt en klubb for breddeidrett
der utøverne kan få utfolde seg i trygge omgivelser. Samtidig
har alpinavdelingen og orientering 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 2005.
Økonomisk har avdelingene, hovedstyret, klubbhuset og hyt-
ta en god økonomi.
Klubbens husorden Hyllkaka feiret sitt 100 års jubileum med
div. arrangement i 2005 og oppslutningen var god. Det viser
nok en gang at dette er klubbens største miljøbærer.
En unik historisk husorden som samler og knytter Freidigfolk
sammen lenge etter at sportslig og  administrativ periode er
over. Hovedstyret er stolt av Hyllkaka som er klubbens store
tradisjonsbærer.
Hovedstyret takker alle som i 2005 har bidratt til klubbens
beste. En spesielt takk til trofaste tillitsvalgte som gjør en fan-
tastisk innsats. Takk også til foreldre som følger sine håpeful-
le.
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Trondheim 3. februar  2006

Ulf-Erik Hansen Hallgrim Hjelmbrekke Jørgen Geving
Leder Nestleder Daglig leder

Stig Berge Lill Connie Furu Irene Lorentzen Hepsø
Sekretær Redaktør Alpin

Anne Louise Arnessen Ole E. Holm Solveig Angell-Petersen
Fotball Håndball Orientering

Håkon Hovstein Alf Geir Pedersen Tor Beisvåg
Friidrett Ski Nordisk Telemark

Hyttestyret har i
2005 bestått av
Svein Christiansen,
Gunn Karin Hygen,
Nils Ulleberg, Karl
Erik Rønning og
Jørgen Geving fra
AU. Komiteen kon-
stituerte seg 9.sep-
tember i 2004 og
Svein ble valgt som
leder for 1 år, og

Karl Erik valgt som nestleder for 2 år.
Med Per Bue i spissen har hytta blitt omgjort og oppusset i
2005. Omgjøringen som  besto i å slå sammen to rom gjorde
at vi fikk en ny flott storstue. Ny inngang til toalettet via gar-
deroben ble også en suksess. Med nye vinduer og veranda-
dører i tillegg til nymalte vegger og tak ble dette flott. Flere
elektriske opplegg ble skiftet ut, og det var absolutt nødven-
dig for å si det pent.
Hytta har skiftet låssystem i 2005 og alle nøkler administre-
res på klubbhuset av hovedstyret, og det samme med hen-
syn til all utleie av hytta. Utleien er ikke omfattende, men de
kronene som kommer inn der er også velkomne i hyttas drift.
Oppussingen har vært finansiert ved hjelp av midler fra
Peder Engdals gave og økonomisk støtte fra Hovedstyret og
Hyllkaka. I tillegg har orienteringsavdelingens økonomiske
andel i felles klubbdrift gått til drift av hytta. ”Kaffepenger” fra

tirsdagstreffene har også bidratt til hyttas drift.
Flere arbeidsoppgaver gjenstår for å ivareta hytta, og hva vi
får til i tiden fremover avhenger av økonomien
STOR takk til Per Bue som er en trollmann når det gjelder
praktisk arbeid. Og med dugnadsgjengen Hilmar, Gunnar,
Hjørdis, Jørgen og Svein som medhjelpere ble dette bra.
Hytta har også i 2005 vært benyttet på tradisjonelt vis.
Hyllkaka har hatt sin faste tirsdagstreff hele året, med unntak
av feriemånedene. Åpen hytte på søndager har ikke vært 
”offisielt” pga dårlig besøk og litt vansker med å stille verts-
folk på søndagene.
Ellers har det årlige Hyllkakrennet og julelunsjen funnet sted
på hytta og nå i nyoppusset og utvidet storstue. Hyllkaka har
kjøpt inn snøfreser til hytta i 2005.
Hyttegjengen har som vanlig hatt ved-dugnad og tatt vare på
hytta som betyr så veldig mye for den faste” hyttegjengen”.
O- avd. har benyttet hytta jevnt hele året til møter, samlinger
og løpskvelder.
Hyttestyret takker for gave fra Kjell og Inger Okkenhaug i
form av hjørneskap, og gaver fra hovedstyret ifm Hyllkakas
100-års jubileum.
Likeså en takk til alle som på sin egen måte bryr seg om
hytta, og på den måten ivaretar hyttas ve og vel.
Til slutt gjentas hyttestyrets ønske om at alle avdelinger må
benytte hytta enda mer, og ikke minst at flere besøker hytta
på tirsdagene mellom kl. 1000 og 1200.

Hyttestyret

FJELLSETERSTUA
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FOTBALL
1. ADMINISTRASJON
Styrets sammensetning
har i det foregående
året bestått av:

Anne Arnessen, leder
Sverre Smeplass, nestleder
Harald Torgersen, sportslig leder
Håvard Værnes, mini-coordinator
Gisle Elnan, ass.sportslig leder
Eva M.Olsen, materialforvalter

Svenn-Egil Langlete har vært enga-
sjert som administrativ leder i avde-
lingen og har gjort en kjempejobb for
styret.
Bente Skorge og Jørgen Geving har
hatt hovedansvaret for avdelingens
web-side.
Jørgen Geving har deltatt på alle sty-
remøtene som hovedstyrets represen-
tant.

Styret har avhold 10 styremøter i den-
ne perioden og de viktigste sakene
har vært ;
- dugnadsarbeider
- fremtidig drift av kunstgressbanen
- fotballskole
- skandia cup
- treningstider
- økonomi

2. TRENING OG INSTRUKSJON
Klubben har hatt følgende lag i aksjon
i 2005 med disse tillitspersonene :

Senior 4. div
Vidar Sæther

Senior 5.div
Bård Eidet, Knut Juel, Øivind
Bjøntegaard

Gutter 1989/90 15 - 16 år
Christian Westad, Harald Torgersen.

Jenter 1989/90 15- 16 år
Svenn E. Langlete, Knut-Arild Farnes

Gutter 1990 15 år
Dagfinn Moe 

Småjenter 1991 - 14 år
Svenn E. Langlete, Johan Otto
Oldernes 

Smågutter 1991 - 14 år
Ola Strandhagen, Sverre Smeplass 

Småjenter 1992 - 13 år
Erling Næss, Helen Næss

Smågutter 1992 - 13 år 
Dag Brænd, Arne Sætereng, Leif Joar
Lassesen 

Lillejenter 1993 - 12 år
Terje Myrseth

Lillegutter 1993 - 12 år
Harald Torgersen, Kurt Arve Selnes,
Tomm Müller, Gisle Elnan

Lillejenter 1994 – 11 år
Håkon Stenmark

Lillegutter 1994 -11 år
Eva Merethe Olsen, Håvard Værnes,
Per Mikalsen, Krister Jacobsen

Mini 1995 10 år
Knut Iver Aastorp, Gaute Moldestad 

Mini 1996 - 9 år
Hans Erik Føre, Tor Myren

Mini 1997 - 8 år
Ivar Sommervold, Trygve Gudde

Knøtt 1998 – 7 år
Jan Erik Sjølås

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 trenere i
aldersbestemt har i innerverende år
vært med på treningskurs (Cover coa-
ching). Tilbakemeldingene fra disse
trenerne har vært ubetinget positive.
Innetreninger har hovedsakelig fore-
gått på Berg, Eberg og Blussuvold
skole, Rishaughallen og Meråker-
hallen. Utendørs har flere lag benyttet
seg av Ranheim + Strindheim kunst-
gress. Seniorer har hatt stort frafall,
som skyldes at studentene finner tre-
ningsavgiften for høy.
Jenter 12 (og muligens flere) har hatt
trenerhjelp fra Strinda VGS. Et positivt
tiltak flere kanskje kan utnytte.

3. SPORTSLIG INNSATS
Styret viser til de enkelte lags årsrap-
porter som fremlegges på årsmøtet.
Kort summert vil styret berette at
mange lag har deltatt på mange cu-
per; Krokus Cup, Hydro Cup, Skandia
Cup, Orkdal Cup, Storsjø Cup,
Thorvaldsens Minnecup, Catalunia
Cup og Norway Cup, for å nevne
noen. Gutter 16 spilte i vinterserien
med de beste lagene i Trøndelag, og
vant denne. Samme gutter vant også i
SC, 2-1 over erkerival Kolstad. Neste
år satses det på juniornivå.
LJ 13 år ble kretsmestre i 11èr! Meget
bra innsats, gikk ubeseiret gjennom
både serie og sluttspill. Disse gikk
også til topps i Ranheimscupen.
Seniorer (A-lag) står på, og har i flere

kamper fått god hjelp fra guttelaget.
Gjennom et formalisert samarbeid
med juniorlaget håper vi at vi får se
mer til disse. Seniorer er en positiv og
skapende kraft i fotballavdelingen. Et
A-lag klubben kan være stolt av. De
har også en flott oppdatert hjemmesi-
de. Her er bl.a kåring av Årets
Freidiggutt, Eystein Glørstad. Kåringen
deles ut på bakgrunn av sportslige og
sosiale evner, og aktivitet i forhold til
laget og resten av fotballavdelingen. Vi
gratulerer!

4. ØKONOMI
Vi hadde budsjettert med en omset-
ning på ca kr 1.000.000,- men vi kom
opp i hele kr 1.800.000,- i 2005. Dette
skyldes først å fremst kr 400.000,- mer
inn på automater en beregnet samt til-
førte midler fra tidligere års Skandia
Cup. I tillegg har lagene blitt flinkere til
å benytte avdelingens konto for innbe-
talinger av egenandeler og betalinger
for aktiviteter. Vi har også hatt en øk-
ning på innbetalt aktivitetsavgift på
12,5 %. Selv om inntektene har økt
har vi fått et mindre overskudd en
planlagt og det skyldes store overfø-
ring til Kunstgressanlegget ifm lys.
Kunstgresset har kostet oss totalt kr
4.800.000,- og vi sitter igjen med et
byggelån på kr 2.200.000,-.
Byggelånet vil bli halvert ifm utbetaling
av spillemidler fra kommunen. Vi har
allerede fått kommunale midler på ca
kr 400.000,-. Vi har da finansiert
kunstgresset med kr 2.200.000,- av
egne midler. Dette er da oppspart
egenkapital gjennom andeler i gres-
set, dugnad og overføringer fra fotball-
avdelingen i år.
Fotballavdelingen har også overført
midler til Kunstgress drift i og med at
renteutgifter på byggelånet dekkes av
driften. Skandia Cup tilfører oss også
midler for 2005, Overskuddet fra siste
arrangement ble på kr 150.000,- 
Fotball avdelingen har ved årsskifte en
negativ egenkapital på kr 1.620.000,-.
Med andre ord har vi kr 2.200.000,-
i gjeld og kr 580.000,- på bok.

5. EGNE ARRANGEMENT
Skandia Cup ble arrangert for 31 gang
i år. Sponsorene er mye de samme
som tidligere men det jobbes stadig
med å få nye på plass. Det var veldig
bra deltagelse i år, hele 357 lag var
påmeldt men fremdeles er andelen til-
reisende lag lavere enn vi ønsker. Vi
ser at markedsføringen vi har gjort
de siste par årene begynner å gi resul-
tater og det er viktig for turneringens
fremtid. Også i år var været slik det
pleier å være og vi hadde nok en opp-
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marsj og åpning i striregn og sur vind.
Heldigvis ble det bedre utover uka og
finaledagen på Lerkendal ble en fin
solrik dag.
Til 2006 turneringen er det allerede
påmeldt lag og vi tilbyr hele 13 klasser
og det blir spennende å se hvordan
status blir. Det jobbes også med å få
ferdig et nytt dataprogram og det vil
lette arbeidet vårt betraktelig på alle
plan.
I tillegg bør nevnes at miniputtene del-
tar i soneturneringer og det har vært
flere arrangement med masse folk på
Freidigbanen disse dagene.

6. KUNSTGRESSPROSJEKTET
Kunstgress prosjektet er så si i havn.
Vi mangler tribune og lagbenker men
det er godt planlagt og vi venter bare
på våren. Det økonomiske er i rute og
under kontroll (se økonomi).
Anlegget bidrar til økt aktivitet både
innen klubben og utenfor. Skolene i
området bruker banen på dagtid i
samarbeid med husets folk. Aktiviteten
er faktisk så stor at vi skulle ha ønsket
oss en større anleggsflate med kunst-
gress. Gunnar Dyrendal har trofast
holdt kiosken åpen til enhver tid og
klubben har med det også en vakt-
mann på området når det er kamper
og treninger.
Gjennom dugnadsarbeid og kjøp av
andeler i banen har vi begynt og ane
en større klubbfølelse etter hvert. Det
er ikke tvil om at bedre trenings- og
kampforhold har gjort avdelingens lag
mer synlig for hverandre og flere og
flere vet hvem som er Freidiggutt eller
jente. Det er ikke tvil om at dette pro-
sjektet har vært et positivt løft for av-
delingen og klubben.

7. KONKLUSJON:
Aktiviteten har vært stor og driften av
klubbens største avdeling har gått
greit. Bredden i avdelingen er stor og
rekrutteringen god. For fotball sin del
har hovedklubbens Allidrett skole gitt
flere medlemmer til avdelingen.
Allikevel sliter avdelingen med å skaffe
nok tillitsfolk til alle sine verv, og som
er villig til å bruke tid på vår organisa-
sjon.
Fotballavdelingen takker huset folk for
den aktive innsatsen de gjør for bane
og hus/garderober.
Til slutt en veldig stor takk til alle frivil-
lige, tillitsvalgte og foreldre som står
på og gjør en kjempejobb for ungene
og klubbens fotballavdeling.

Trondheim 24.01.06
På vegne av styret:

Anne Arnessen.

HÅNDBALL
STYRETS SAMMENSETNING
Styrets sammensetning har i det foregående året vært:

Stilling Navn Representant for
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 

(1. halvår, laget er nedlagt)
Medlem 2: Birgitte Halvorsen 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

LAGENE MED TRENERE OG OPPMENN
Lag Trener Oppmann Kasserer
Veteran Vidar Magne Birgit Reisch Turid Stavran
Damer 4. div. Per Kristian Støbakk Kristin Hårsaker Kristin Hårsaker
Jenter 1986/87 Kurt Tollaksen Ole Holm Ole Holm
Jenter 1991 Margrethe Olsson / Jarl Tysnes Torill Skansen

Ståle Grosberghaugen
Jenter 1993 Hilde Kværnrød/Anne Lise Solem Torill Helmersen
Jenter 1994 Vidar Magne/Grete Hopland Jostein Aalbu
Jenter 1995 Merethe Claussen Wenche I. Strand Lill-Connie Furu
Jenter 1996 Børge Woldseth/Kari Fagerberg
Gutter 1993 Merethe Risholt/Torill Røsdal Trond Aalberg Wenche I. Strand
Gutter 1994 Jens Hvidsten Gunnhild Vatn
Gutter 1995 Tone Næss Håvard Rekstad
Gutter 1996 Kjetil Danielsen Kjell O. Skjølsvik Kåre Th. Claussen

STYRETS ARBEID
Blant de viktigste sakene styret har jobbet i løpet av 2005 kan nevnes:
Håndballskole / rekruttering
Dugnadsarbeid i Nidarøhallen og Bymarka
Treningstider i kommunale haller, private haller og skoler
Spilleautomater i kafeer og kjøpesenter
Retningslinjer for trenergodtgjørelse og spilleavgifter
Internettside

ARRANGEMENT OG DUGNADER
Håndballskole: Vinteren 2005 ble det ikke arrangert håndballskole blant annet på
grunn av vanskeligheter med å skaffe personer som var villig til å påta seg oppga-
ven. I stedet ble det startet opp 2 grupper høsten 2005, en gruppe for barn født i
1997 i regi av Terese Glasø og en for barn født i 1998 i regi av Evelyn Hårstad.
Interessen for håndballskolen har vært stor både blant jenter og gutter. Alle delta-
kerne fikk som vanlig gratis T-skjorte og håndball.

Dugnader i Nidarøhallen: Dugnaden er en av håndballs viktigste inntektskilder, og
selv om vi for øyeblikket ikke har så stort behov for disse inntektene, vil det på sikt
være verdifullt å beholde dugnaden. Inntektene for 2005 er å finne i regnskapet.
Også i 2005 har orienteringsgruppen hjulpet oss med dugnadene, og vi ser nok at
det også i årene fremover vil være behov for hjelp.
Ragnar Fagerberg har som vanlig gjort en kjempejobb med tilrettelegging og forde-
ling av dugnadene. Oppmøtet på dugnadene har vært god selv om ikke alle er like
positive. Vaktene ble ofte gjennomført på under 1 time.

Parkeringsvaktene i Bymarka: Vinteren 2005 hadde Håndball en av de beste
parkerings-plassene i Bymarka, Storsvingen. Damer 4. divisjon hadde mesteparten
av vaktene, men fikk i tillegg hjelp fra noen av de andre lagene. Inntektene for 2005
er å finne i regnskapet. Også vinteren 2006 skal vi ha Storsvingen.

Håndballotteriet: Det ble bestilt 720 lodd. Hvert lodd koster 25,- hvorav Håndball
fikk 25%.
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Treningstider: De tildelte treningstidene i de kommunale hallene blir bare dårligere
og dårligere, og årets tildeling var ekstremt dårlig. Tildelingen ble tatt opp med
Håndballkretsen uten at dette medførte noen bedring. Heldigvis har vi fortsatt 1x2
time i Fokushallen, og i år fikk vi også tildelt 1,5 time i Autronica hallen. Privat hall-
tid er svært kostbar, men skal vi greie å gi våre spillere et noenlunde tilbud er dette
den eneste muligheten vi har.

Spilleautomater: Spilleautomatene var også i 2005 Håndballs største inntekstkil-
de. Inntektene for 2005 er å finne i regnskapet.

Retningslinjer for trenergodtgjørelse og spilleavgifter: Størrelsen på trener-
godtgjørelsen og spilleavgiftene har vært praktisert svært ulikt fra lag til lag. Styrt
har derfor utarbeidet retningslinjer for dette på grunnlag av retningslinjer i en del
andre klubber i Trondheim.

ØKONOMI
Håndballs økonomi er meget solid, og spesielt spilleautomatene bidrar positivt.
Inntektene benyttes blant annet til å dekke halleie og dommerutgifter for alle la-
gene, samt at lagene kan søke om midler etter behov, for eksempel til cup delta-
kelse, treningsleire, håndballskoler.
Med tanke på at inntektene vil kunne bli kraftig redusert dersom de fra regjeringen
foreslåtte endringene går igjen, vil vi fortsette med å bygge opp kassen for å møte
denne inntektsreduksjonen.
Ellers vises det til lagenes årsmeldinger og egen melding fra kasserer.

AKTIVITET I LAGENE
Håndball sliter med å rekruttere nye spillere og med å holde på de etablerte, og vi
må helt klart jobbe med å gjøre det mer artig å drive med håndball, blant annet
gjennom at lagene får midler til sosiale arrangement, treningsleire, cup deltakelser
etc. Noe av årsaken til problemene er også den svært vanskelige hallsituasjonen
laget er kommet i. Med få lag påmeldt i serien blir vi heller ikke tilgodesett med
særlig mye halltid i kommunale haller, og når over 50 % av den tildelte tiden er en-
ten kl. 16-17 eller etter kl. 2130 så sier det seg selv at det er vanskelig å kunne kon-
kurrere med andre lag og idretter. I tillegg må det sies at fotball har fått en svært
dominerende rolle de siste årene. Tidligere var det mulig å kombinere fotball med
andre idretter, men etter at fotball ble en helårs idrett også for de aller minste er det
nå vanskelig å kombinere med for eksempel håndball. Spesielt er dette problemet
stort innen gutteidretten hvor vi har store problemer med vår guttelag. På sikt tror vi
også fotball vil bli skadelidende av dette.
Aktiviteten blant de yngste jentelagene er god, men vi sliter som sagt med å holde
på guttene. Blant annet ble G1994 nedlagt etter forrige sesong.
Etter sesongen 2004/2005 ble også vårt 4.divisjonslag nedlagt, dette laget besto
stort sett bare av studenter uten noe spesielt forhold til Freidig. Jentene fra 1986/87
årgangen som opp til da hadde spilt sammen med Heimdal forsvant også til andre
klubber. Vårt eldste jentelag er nå derfor J1991, men også de sliter tungt med å
holde på spillerne.
Det vises ellers til lagenes årsmeldinger.

SPORTSLIGE RESULTATER
Det vises til lagenes årsmeldinger.

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.

OPPSUMMERING/VIDERE ARBEID
Blant de største utfordringene for Håndballgruppen står overfor i tiden fremover kan
nevnes:
sikre rekrutteringen av spillere 
motivere spillerne til å fortsette etter at de når tenårene 
skaffe bedre treningstider i kommunale og private haller
skaffe lagene får trenere og oppmenn
skaffe motiverte medlemmer til styret 
sikre inntektene til laget sikres gjennom dugnadsarbeid, spilleautomater, etc.

Trondheim 2.2.2006
Ole Holm, Leder

Huskomiteen 2005 har 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 som fortsatt gjør en
kjempejobb for klubben. I tillegg har vi
hjelp av Gunnar Dyrendal som også
ivaretar huset på kveldstid ved å be-
tjene kiosken i sommerhalvåret.
Huskomiteen har ellers hatt flere dug-
nader gjennom hele driftsåret, og en-
delig har vi også fått asfaltert foran
garderobene. Klubbhuset ble malt ut-
vendig i 2005 og det ble riktig fint.
Etter 15 år har vi skiftet låssystem på
hele huset, og nå fått et låssystem
som også er tilpasset Fjellseterstua.
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 nød-
vendig hvert år.
Husets økonomi for driftsåret 2005 er
god, og regnskapets status gjør at vi
også i år kan avsette noe penger til
større vedlikehold i tiden fremover. Det
vil nok komme godt med i fremtiden.
Husets eksterne banklån er nå på ca.
kr.115.000,- og nedbetales jevnt hver
måned.
Det er stor møteaktivitet på huset hele
uka, og innen klubben er fotballavde-
lingen  naturligvis den største bruke-
ren av huset, men også alpin og hånd-
ball bruker huset jevnt til styremøter
og møter med aktive.
Ekstern utleie av 1. etasje i helgene
går også godt. Midt i uka er det salgs-
kurs, slankekurs, akvarieklubb, schæ-
ferhundklubb og borettslaget som be-
nytter huset til møter. Også i år har vi
hatt utleie på hverdager i skoleåret til
Statens Vegvesen for skoleklasser på
trafikkopplæring.
Huskomiteen som også har hatt bane-
ansvar føler nå at vi har fått en ny
hverdag i og med at kunstgressbanen
nå er på plass. Godt samarbeid med
fotballavdelingens styre gjør imidlertid
at vi sammen også skal klare å ivareta
klubbens store investeringen på beste
måte for klubben.
Vi takker alle som er med og ivaretar
husets ve og vel.

Huskomiteen

HUSKOMITÉEN
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ORIENTERINGSAVDELINGEN

TEKNISK
Vi i Freidig har stått for til sammen 9 arrangementer i 2005. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på alle arrangemen-
tene, vi vil derfor takke oss alle for den innsatsen vi har gjort for oss. Tabellen under viser arrangementene, ansvarlige og
antall deltakere:

Arrangement Sted Dato ‘05 Løpsleder Løypelegger I år Ifjor
Dagens Løype Bymarka 29.01. Geir Owren
Tordenskiold-løpet Lade 10.05. Eirik Jørgensen 450 521
Kretsløp Trolla 12.05. Vegard Grønli Bjørnar Lynum 73
Freidigstafetten Skogly 22.05. Magne Lysberg Jens Even Storhov 325 243
Klubbmesterskap Kort Fjellseter 21.06. Anders Rustad Stig Berge 65 88
MidtNorsk Stafett Garli 28.08. Gunn Kari Hygen Stig Magnar Løvås 470
Jaktprøven Tunga 11.09. Mona Jacobsen Mølnvik Tomas Eidsmo 145 154
Ungdomsløp  Lavollen 24.09. Marit Owren Marit Kvittem/

Marte Gammelsæter 136 160
Klubbmesterskap Normal Tømmerholt 16.10.2005 Geir Owren Stig Magnar Løvås 74 69

Vårt største arrangement var Midt-Norsk mesterskap som vi arrangerte sammen med Byåsen og Rennebu. Vi hadde løy-
pelegging og gjennomføring av stafetten på søndag. I tillegg var Carl Martin Larsen løypelegger for klassisk distanse på
lørdag, og flere av våre medlemmer bemannet viktige funksjoner under hele Midtnorsk- arrangementet.

Deltakelse i våre arrangementer har vært omtrent som i 2004. Vi registrerer en sterk nedgang i Tordenskiold-løpet, noe
som kan skyldes at været sviktet oss for første gang. Det er gledelig å merke seg at Freidigstafetten hadde en pen frem-
gang i deltakelse. Vi mener Freidigstafetten er i ferd med å få den status den fortjener som vårens sportslige høydepunkt i
Midtnorsk orientering. I alle fall ser det ut til at vi har stabil deltakelse fra våre nabokretser.

TILLITSVERV 2005
Stab:
Leder: Solveig Angell-Petersen
Nestleder: Vegard Grønli
Kasserer: Mona Sæter
Påmelding: Helge Rustad
Data/internett: Olav Arne Kvittem, 

Helge Rustad

Utvalgsledere:
Sportslig: Eirik Einum
Miljø: Marte Gammelsæter
Teknisk: Geir Owren
Kart: Tore Angell-Petersen
Turorientering:Knut Lillealtern

REPRESENTASJON:
Tillitsverv O-kretsen:
- Håkon Gammelsæter (styremedlem,
leder toppidrettsutvalg), 

- Carl Martin Larsen (styremedlem,
leder teknisk utvalg) 

- Kirsti Midttømme (valgkomitè) og 
- Nils Olav Vennevik (revisor)

Repr. O-kretsens ting:
- Vegard Grønli og Mona Sæter

STYRET
Det er avholdt 3 ordinære styremøter.
Løpende saker har i stor grad vært be-
handlet via uformelle møter og inter-
nett.

Klubbprosjekt::
I forbindelse med klubbprosjektet
2005-2010 er det nedtegnet målset-
tinger som vedrører driften av klubben.
Vedtatte mål har til hensikt å veilede
de ulike utvalgene i driften av klubben.
Mål for o-avdelingen er satt innen føl-
gende prioriterte områder:
• Teknisk
• Kart
• Miljø
• Sportslig satsing
• Rekruttering
• Tur-orientering
Innenfor hvert område skal nedtegne-
de mål evalueres i løpet av vinteren
2006. Evalueringen gjennomarbeides
av styret og utfallet av evalueringen
presenteres for medlemmene.

ØKONOMI
Avdelingen har i 2004 gått med et
overskudd på ca 165 000 kr.
Fra lokale aktivitetsmidler (statlige
midler som fordeles fra kommunen)
fikk vi år 19 000 kr. Dette er en ned-
gang på 16.000 fra 2004.
Tur-o, Tordenskjoldløpet, kaffesalg,
dugnader, egne arrangementer og
kartsalg har også gitt gode inntekter i
år. Dette kan vi takke stor innsatsvilje
blant våre medlemmer for. Også I
2005 har vi hatt lave kartutgifter, og vi
må regne med å bruke mer på vedlike-
hold av kart i 2006.

SPORTSLIG
Aktivitetene siste år har vært lagt opp
etter samme mønster som i fjor. Som i
fjor gikk vintertreningen fra Dalgård
skole. I sommerhalvåret ble trening-
ene lagt til tirsdager og med målgrup-
pe nybegynnere, gutter og jenter
under 16 år samt et tilbud til de mest
ambisiøse av de yngste på enkelte av
kretslagets treninger. Det har vært
godt oppmøte blant nybegynnerne og
også blant de yngre løperne. Spesielt
hyggelig er det at mange har deltatt
på rekruttløpene. I 2005 stilte vi ikke
med herrelag på Tio-mila i Sverige,
men ungdomslagene og damelag
hadde en fin tur og gode resultater.

Antall aktive har økt noe i alle alders-
klasser siden i fjor og teller nå 184
løpere. Selv om økningen i antall akti-
ve 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 som gjør at vi forhåpentligvis etter
hvert får mange løpere i jente- og 
gutteklassene. Generelt er det god
kontinuitet og stor stabilitet i medlems-
massen.
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KART
Det har vært bra løpsaktivitet på
Freidigkartene også i år, selv om det
var litt nedgang i forhold til ”toppåret”
2004. Ved siden av egne arrangement
på Leinstrandmarka øst og Iladalen
har det vært arrangert 6 bedriftsløp
med til sammen 1600 deltakere på
kartene våre.
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 til-
taksplan for dette.

TURORIENTERING
Vi registrerer en gledelig stigning av
samlet antall solgte konvolutter. I 2005
ble 518 konvolutter solgt.
Vi vurderer å inngå samarbeid med
TT-kontoret og Øksendal bokhandel
på Byåsen butikksenter som nye
salgssteder for neste sesong, i tillegg
til de 4 stedene vi benyttet i år.

MILJØ
SOFA-posten kom ut med kun ett
nummer i 2004.
Det har blitt arrangert 6 svømminger
for Freidigmedlemmer i Husebybadet.
Oppmøtet har vært jevnt bra, særlig
blant småbarnsfamiliene.
Årsfesten ble arrangert i gammel tradi-
sjon på Freidighuset på Eberg i no-
vember. Antall påmeldte var på sam-
me nivå som i fjor, og stemningen var
visstnok upåklagelig!

OPPSUMMERING
2005 har vært nok et godt år for O-av-
delingen. Vi har gledelig antall yngre
løpere fremdeles. Det er tydelig at sat-
singen på oppfølging av de yngste
hjelper! Klubben har også fått noen
nye medlemmer som har deltatt aktivt
gjennom sesongen. Velkommen skal
dere være. Antall juniorløpere er lavt,
men noen hevder seg bra, og Anders
Einum har vært ute i det store utland
og representert Norge. Gode presta-
sjoner gjorde han også. Gratulerer! I
veteranklassene har vi løpere i ver-
denstoppen.

Administrasjonen av klubben har gått
bra. Avdelingen har en stor medlems-
masse som stiller opp ved dugnadsar-
beid og egne arrangement. Det siste
er ikke minst viktig, siden vi slik kan
være med å bidra til et godt løpstilbud
i kretsen. Vi ser at enkelte arbeidsom-
råder innen driften av klubben, kan-
skje spesielt teknisk utvalg, er avheng-
ig av litt for få personer. Det bør i kom-
mende sesong gjøres tiltak som kan
fordele denne store arbeidsmengden
på flere.

Økonomien i avdelingen er meget
god. Dette skyldes, som før, nøktert
forbruk der utøverne betaler store
egenandeler og viser vilje til dugnads-
innsats. Anleggene våre, dvs kartene,
gir svært gode inntekter. Innenfor den-
ne fronten må vi derimot bli flinkere på
ajourføring, så disse blir attraktive for
flere arrangører. Dette bør prioriteres i
2006.

Vegard Grønli
Fung. leder, orienteringsavdelingen

TELE-
MARK

ADMINISTRASJON
Telemarksavdelingen har ikke hatt
noe valgt styre for sesongen 2005.
Tor Beisvåg har fungert som leder,
sekretær og kasserer og har vært
avdelingens representant i
Hovedstyret.

ØKONOMI
Avdelingen har ikke hatt noen inn-
tekter denne sesongen.

SPORTSLIG INNSATS
Nicholai Carlsen er eneste medlem
som har representert avdelingen i
konkurranser.
Han har deltatt på et tremannslag i
Galdøpiggrennet og i et fjelltele-
markrenn i Surnadal.

KONKLUSJON
Avdelingen har status som 
”hvilende avdeling”.

Ta turen innom

Fjellsætra du også
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ALPINT
Styret 2004-2005:
Leder: Trond Kvamsdal
Nestleder: Bjørn Brauti
Sportslig leder: Jacob Stang
Sekretær: Anne Berit Lund
Kasserer: Morten Kjeldsen
Sponsorkontakt: Jomar Kokaas
Rekruttering: Irene Lorentzen Hepsø
Sosiale aktiviteter: Atle Lyng
Materiell: Reidar Steen
Arrangement: Lars Inge Graabak

Grupper – Oppmenn – Trenere:
8 år & yngre: Erling Haug Kjeld Andresen og 

Steinar Halsen
9 – 10 år: Øystein Rønning Bjørn Eidsmo og 

Hans Christian Vik
11 – 12 år: Ketil Hokstad Torje Mathisen og 

Helge Sandnes
13 – 14 år: Lars Inge Graabak Joakim Nord og Eirik Sem
Junior 1 og 2: Jan Erik Buan Kay Are Forsland og 

Jan Erik Fossheim

Andre funksjoner:
Leder for Rennledere: Lars Inge Graabak
Leder for Bakkemannskap: Morten Kjeldsen
Leder for Tid og data: Kjetil Hokstad
Leder for Sekretariat: Unni Vik
Leder for Portdommere: Jan Erik Buan
Leder for Arena og utstyr: Reidar Steen
Web-ansvarlig: Berit Fossum
Revisor: Torbjørn Vik
Valgkomite: Trond Kvamsdal (leder), Bjørn 

Brauti og Bjørn Emil Hansen

REPRESENTASJON
Følgende personer representerer alpinavdelingen:
Torbjørn Vik Nestleder NSF’s Kontrollutvalg
Trude Killi Olsen Leder i Alpinkomiteen, S-Tr.lag skikrets
Håkon Neergaard Nestl. i Alpinkomiteen, S-Tr.lag skikrets

EGNE ARRANGEMENTER
Alpinavdelingen har arrangert følgende alpine skirenn i 2005:
FIS-renn 7-8. januar.
Småalpinisten 15-16. januar
Midtuke Cup 17 og 19 januar, 1. og 3. februar og  

14. og 16. mars
Kretsmesterskap 12-13. februar
Alpin Landscup 4-6. mars
Alpinliga Cup 19-20. februar
Klubbmesterskap 5. februar

SPORTSLIG
Sportslig sett har sesongen 2005 vært god på alle nivå ifra
de yngste og helt opp på senior nivå. I de aldersbestemte
klassene har Freidig Alpin gjort en brukbar innsats i Alpin
Landscup med 2 plassering som gir kvotepoeng.
I Hovedlandsrennet fikk vi ikke den uttelling vi hadde håpet
på, men til tross for dette ble det bra med kvotepoeng for

jentene. 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) 
og resultatene i Jr 1 NM og Jr 2 NM er meget gode med flere
pall-plasseringer av til sammen tre løpere fra Freidig. Videre
har vi for første gang fått gullmedalje i Ungdoms OL! Ingen
andre klubber enn Freidig har med tre seniorløpere på repre-
sentasjonslag for Norge, og disse har vist å kunne hevde
seg meget godt i Norgesmesterskap og i internasjonale 
mesterskap. I årets Senior NM på Oppdal tok Freidig 2 gull-
medaljer, 2 sølv og 1 bronse i de tekniske disiplinene!
Arrangementmessig har dette vært en sesong med mange
renn arrangert av Freidig. Det startet som vanlig med FIS-
renn første helgen i januar. Til tross for regnvær første dag
ble rennet prikkfritt arrangert med ca 140 deltakere. De 
regionale rennene ble gjennomført iht til tidsplan – noe som
vi sjelden fikk til tidligere. Tilsvarende har vi fått veldig gode
tilbakemeldinger på hvordan vi gjennomførte Alpin Landscup
2005. Mye av æren for dette skal tilskrives etablering av 
arrangementlag med dyktige lagledere som har løftet kvalite-
ten og samhandlingen mange hakk. Investering i ny hoved-
klokke har også vært veldig viktig, da vi nå kan kjøre med
kortere startintervaller, og det er veldig viktig når en har
mange deltakere!

Det sportslige nivået i Freidig Alpin er et resultat av flere 
års satsing på tilrettelegging av gode treninger gjennom an-
skaffelse 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. Noe som også har medført at 3 av våre trenere
er blitt headhuntet inn til faste stillinger på østlandet, 2 på
world cup og 1 på ski gymnas. Gode sportslige resultater må
naturligvis ikke minst tilskrives våre mange dyktige løpere
som har vist stor treningsiver både sommer som vinter.
Vår treningsaktivitet er fordelt på 5 grupper som trener fra en
til tre kvelder i Vassfjellet hele sesongen. Vår tradisjonelle
høstferiesamling på Juvass er et viktig både sportslig og 
sosialt arrangement. Høstferien 2005 samlet vi 30-40 av våre
løpere der. Blant Jr nå går 5 løpere på ski-linja ved Heimdal
videregående. Dette tilbudet ble tilrettelagt for alpinister fra
høsten 2004. Trønder Alpint har vært en viktig aktør i å lykkes
med dette tilbudet, og har et solid treningstilbud til juniorene.
Vi har også 5 løpere på skigymnaset på Oppdal.

For å styrke rekrutteringen og gjøre idretten vår mer tilgjeng-
elig har vi også startet et treningstilbud for aldersgruppen 
8-12 år i Gråkallen på onsdager.

ØKONOMI
I tråd med intensjonene viser regnskapet et null-resultat 
når en ikke tar hensyn til overskuddet fra Alpin Landscup.
Av store investeringer er det særlig sikkerhetsnett som bør
nevnes. I tillegg er det videreført støtteordning for FIS 
deltakelse av våre juniorer. En ordning som også ble innført
f.o.m. 2005 var søskenmoderasjon på treningsavgifter.
For alpinavdelingen er samlet størrelse på moderasjonen 
beskjeden, men vi er sikker på at for de det gjelder er det en
kjærkommen støtte.

Inntektene fra myntautomater viser seg å være nødvendig
for å oppnå overskudd. Imidlertid har alpinavdelingen sterk
fokus på kostnadskutt, og fokus i 2006 vil ligge på arrange-
mentskostnader.
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Stemningsbilder fra samlingen på Juvass

Kristian Bråthe Woldseth (14) og Kristin Fossum Graabak (14) ble
uttatt av Norges Skiforbund til å delta på alpinrennet
Skiinterkriterium 2006. Dette gikk av stabelen 28.-29. januar 2006 i
íãky i Tsjekkia, et lite tettsted ca 25 mil fra Praha, helt på grensen til
Polen. Skiinterkriterium er det første av 8 internasjonale ungdoms
renn rundt om i verden hvor Norge er representert.
16 nasjoner deltok med til sammen 180 løpere i de to klassene.
Det var 44 gangen rennet ble arangert. Presidenten i Tsjekkia var til-
stede første dagen og åpnet rennet . Norge sendte 9 løpere og 4 
ledere. Været var utrolig bra -12 til 15 og sol.

Kristian Bråthe Woldseth som nr. 3 i slalåm

Kristin Fossum Graabak som nr. 2 i storslalåm

De tok med seg hele 3 medaljer tilbake til Trondheim. Kristian ble nr
3 i slalåm fredag og Kristin kjørte ut i andre omgang. Lørdag var det
storslalåm der Kristian tok gull med 1. plass. I storslalåm tok Kristin
sølv med 2. plass. Gratulerer til begge to!

NNNNYYYYTTTTTTTT     FFFFRRRRAAAA    AAAALLLLPPPPIIIINNNNTTTT
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John Reidar:
1. plass i super-G europeisk jr OL
11. plass i storslalåm europeisk jr OL
2. plass i utfor junior NM
3. plass i super-G junior NM
5. plass i storslalåm junior NM

FIS-renn (57 FIS-renn i løpet av 
sesongen 04-05):
11. plass super-G Åre
13. plass super-G Åre
9. plass super-G Kvitfjell
11. plass utfor Kvitfjell
9. plass storslalåm Geilo
10. plass slalåm Oppdal
12. plass slalåm Oppdal

Internasjonal rangering:
Slalåm: nr.17 for menn 1988, 
nr 623 for menn uansett alder
Storslalåm: nr.44 for menn 1988, 
nr 924 for menn uansett alder.
Super-G: nr.11 for menn 1988, 
nr 439 for menn uansett alder.
Utfor: nr. 6 for menn 1988, 
nr 392 for menn uansett alder.

Therese:
1. plass storslalåm senior NM
4. plass super-G senior NM
19. plass slalåm junior VM
40. plass super-G junior VM

Internasjonal rangering:
Slalåm: nr. 33 for damer 1987, 
nr 302 for damer uansett alder.
Storslalåm: nr.6 for damer 1987, 
nr 861 for damer uansett alder.
Super-G: nr. 78 for damer 1987, 
nr 505 for damer uansett alder.
Les for øvrig hva hovedtrener EC/JR
damer Alpint NSF Hallgeir Vognild 
skriver om Therese:
Therese er i dag på NSF`s
Europacuplag, og går inn sin tredje 
sesong på landslaget i Alpint.
Hun har til nå hevdet seg best i Slalåm
og Storslalåm siden aldersbestemte
klasser hvor hun bla.a tok gull på 
hovedlandsrennet i 2002. Sesongen 
etter bemerket hun seg med 20 plass i
VM jr i Storslalåm som 1.års Jr i Serre
Chevalier i Frankrike, og ble nr  12 i
VM-jr Storslalåm året etter i Maribor
Slovenia. Hun ble nr 6 i
Norgesmesterskapet i Storslalåm i
2003, og ble Norgesmester sist sesong
i samme gren i NM på Oppdal.
På tross av 3 alvorlige skader de siste
to årene har hun likevel prestert og
kommet tilbake hver gang, noe som 
vitner om ståpå-vilje og god innstilling.
Hun er en utøver som har tatt konse-
kvensen av sitt valg om å satse for fullt
for å bli best i verden. Det vil si at hun
nå buker all tid og energi på trening og 

konkurranser året rundt, og jobber
hardt for å bli bedre fysisk rustet for å
kunne komme opp på et topp interna-
sjonalt nivå i løpet av de to-tre neste
sesongene.
Hun har bla.a reist ned til Oslo og
Toppidrettssenteret i flere ganger løpet
av sommeren, for å trene sammen med
andre gode utøvere, og også for bla.a
trene Kickboksing og Turn med noen av
de beste instruktørene i norge på disse
idrettene. Dette er en del av trenigsopp-
legget for Therese og de andre jentene
på Landslaget denne sesongen, og
skal være med på å gjøre dem tøffere,
og bedre rustet til å holde moralen
oppe gjennom en lang og tøff rennse-
song i Europacup og FIS-renn.
Therese er grundig i arbeidet hun gjør
for å bli en toppalpinist, og er søkende
etter å til enhver tid å gjøre det som
skal til for å bli en bedre Alpinist. Hun
er en positiv og glad jente som sprer
humør rundt seg, og som ofte viser at
hun har ”glimt i øyet”.
Veien videre for Therese og de andre
jentene på Europacup-laget blir hard,
og det kommer til å kreves mye knall-
hardt arbeid i årene som kommer.
Som nevnt ovenfor er hun en av de om
har sagt at hun vil jobbe hardt for å bli
best i verden, og viser dette med god
mentalitet og innstilling til trening.

IIDDRREETTTTSSSSTT IIPPEENNDD
Både John Reidar og
Therese har de flotte 
prestasjoner å vise til
både nasjonalt og inter-
nasjonalt. Prisen ble gitt
på grunnlag av følgende
resultater:

Han er 15 år, og tatt ut av NSF til å representere Norge i to renn i Slovenia og tre
renn i Italia i tiden fra 8. til 20. februar 2006.
Rennene i Italia går i Madonna di Campiglio, Pinzolo (kalt Trofeo Topolino), et
arrangement som også går under betegnelsen uVM. Her stiller de beste løpere i
hvert land innenfor årsklassene 12-13 år og 14-15 år, jenter og gutter.
I år vil det stille løpere fra ca. 50 land. De beste fra "hele Europa" vil være der.
Foruten Italia vil Østerrike, Slovenia, Tyskland, Russland og en rekke andre land
være representert. Det vil også stille løpere fra bla. Japan, Korea, New Zealand,
Canada og USA. - Rennene i Slovenia er det norske lagets oppkjøring til Trofeo
Topolino. Her stiller de beste løperne fra de sentrale europeiske land, bl.a.
Slovenia, Italia, Østerrike, Frankrike, Sveits og Finland. Til sammen er ca. 30 land
representert i disse rennene. - Freidig har tidligere vært representert der ved
Therese Nergård og Markus Nilsen.

Robin Brauti uttatt til
årets uVM

Valstad-familien har gitt SPK
Freidig midler til et idrettstipend
på kr.5000,- som skal deles ut
hvert år i 2005, 2006 og 2007 til
en Freidig gutt og en Freidig
jente mellom 16 og 20 år på
grunnlag av deres prestasjoner
og videre potensiale nasjonalt
og internasjonalt. For 2005 gikk
stipendet til John Reidar Steen,
født i 1988 og Therese Neergård,
født i 1987, begge fra Freidig
Alpint, og begge går på Oppdal
v.g. skole.
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Freidig gutter 1994 består av 27 spillere. I fjor startet
med innetreninger på Blussuvold skole rett etter nytt-
år. Vi hadde en trening i uken, men med litt varie-
rende oppmøte da tidspunktet for treningen ikke var
helt ideell.
Utetreninger på Freidigbanen startet vi med først på
april. Vi trener stort sett etter Coerver Coach 
prinsippet.
I år var første sesong hvor guttene fikk en liten følelse
av ordentlig seriespill med tabeller. Vi deltok med 
3 lag og hadde stort sett gode resultater.
Sesongen startet i mai med splitter nye Freidig 
drakter, og avsluttet i september.
Vi deltok på 5 cuper, 4 i Trondheim og 1 på
Sunndalsøra. Vi startet med 1 lag på Puma cup i 
februar, 2 lag på Nardo cup i april, 2 lag på Hydro
cup på Sunndalsøra i juni, og selvfølgelig 2 lag på
Skandia cupen, og avsluttet så med 2 lag på Tunga
cup i oktober.

Vi hadde i år som i fjor sesongavslutning med jule-
brus, pizza og Rosenborg kamp. Vi var på
Rosenborgs siste hjemmekamp på Lerkendal 
(ikke så spennende som i fjor men…..)
Vi har hatt en god sesong både sportslig og sosialt,
og guttene viser stigende progresjon i sine fotball-
ferdigheter.
Vi takker gutta og de foresatte for et fint fotballår
2005, og ser fram til videre samarbeid og masse god
fotball i 2006! ( Vi har akkurat kommet i gang med
innetreninger i Autronicahallen )

Per, Krister, Håvard og Eva Merethe

Spente
tilskuere
på Tunga-
cup’en.

Hele gjengen er klare for disco  og lands-
kamp på storskjerm.

Simon, Mads,
Kristoffer og

Håvard er
lykkelige 
deltakere 

i G94.

FFFF OOOO TTTT BBBB AAAA LLLL LLLL

Gutta i aksjon under Hydro-cup’en.

GUTTER ‘94 - Et resyme av hva vi gjorde i året 2005:

G94
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– KRETSMESTER 2005
Sesongen 2005 ble en kjempesuksess for Freidig-
jentene født i 1992. Vi gikk gjennom både vår- og
høstserie uten tap. Som vinner av vår pulje var vi klar
for sluttspill mot vinner av ”Møregruppa” og vinneren
av puljen i Nord-Trøndelag.
Første sluttspillkamp spillte vi hjemme mot KIL –
Hemne. Den kampen kontrollerte vi og vant 2-1. Siste
kamp gikk mot Sverre på Levanger og det ble en tett
og spennende kamp. Vi lå under 1-0
etter en nervøs og famlende åpning,
men etter 30 minutter klarte vi å spille
fotball slik vi kan. Vi dro derfor seieren
i havn med 2-1 etter en kjempeinn-
sats av samtlige.
Representanten fra kretsen delte ut
en flott pokal til oss som vi satte midt
på bordet da vi senere på kvelden
feiret oss selv på Peppes. En hyggelig
avslutning på sesongen for både 
spillere og foreldre.
Jentene har gode resultater å vise til i
samtlige turneringer de har deltatt i.
Som et rent `92 lag er vi godt fornøyd
med andre og tredjeplasser tatt i 
betraktning at vi er ett år yngre enn
de lagene som har gått til topps i 
disse cupene.
Vi hadde en meget sterk 3. plass i vår
egen Skandia Cup hvor vi ble utslått i
semifinalen med 1-0. Også der var
det bare `91 lag igjen fra kvartfina-
lene.
I sesongen 2006 har vi ambisjoner
om å gå helt til topps.
Da vil spilllerstallen bestå av 18 
treningsvillige og hyggelige jenter
som satser seriøst på sporten sin.
Treneren til denne gruppa er også i år
Erling Næss.

Sommerens store høyde-
punkt blir ved siden av Skandia 
Cup og ha ei fin uke i Oslo og en
god plassering i Norway Cup.

Helen Olstad Næss, Oppmann

JENTER 13 ÅR

Lagoppstillingen er som følger:
4. rad: Maja Stensvold, Kine Weiseth, Christina Knoff, Renate

Eggan,Tuva Næss, Vigdis Svanholm.
3. rad fra venstre: Idun Backer, Aurora Østbø, Frida Reklev, Guro

Ørndal Nilsen, Kristina Hernes,Thea Sigtveit.
2. rad fra venstre: Astrid Norum, Veronica Strand, Elise Aandahl,

Marianne Torp, Synne Mauseth, Nora Stang.
1. rad:Tonje Johnsen.

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



24

IIIINNNNNNNNEEEEBBBBAAAANNNNDDDDYYYY
Minirunde i innebandy
Søndag 11. desember var det minirunde i
innebandy for jenter og gutter født 94 eller
senere. Dette er en uformell mønstring for
alle unge som ønsker å prøve seg i inne-
bandy og Freidig stilte med to entusiastis-
ke lag hovedsakelig rekruttert fra fotballens
94 jenter og 94 gutter.
I Nidarøhallen D2 var det satt opp to små
baner med vant og mål. Lagene spilte med
fire utespillere pluss keeper i 15 minutters
kamper. Det stilte totalt 11 lag i klassene
mikro og mini.

Freidigs to minilag fra første minirunde
Freidiglagene spilte 4 kamper hver, og
med relativt lite treningsgrunnlag var det
en klar formheving fra kamp til kamp. I sis-
te kamp var det stor entusiasme og vinner-
vilje, noe som ga fin uttelling og klar seier
mot Othilienborg gutter.
Neste minirunde er 5. februar og den siste
runden for sesongen går 4. mars. Vi håper
å også i disse rundene å stille med to entu-
siastiske lag. De som synes dette høres
gøy ut kan ta kontakt med undertegnede.
Freidig mini trener i Nidarøhallen E1 på
onsdager fra 20 til 21.

Knut-Aril Farnes: 93258059

KAKATE GRØTTE GRØTANAN
Født: 1989
Går på: Brundalen VG
Lag: J16 og damelag
Posisjon: Venstre løper
Sesonger: 3
Kate regnes som en av vetera-
nene i laget selv om hun startet
noen sesonger etter de mest ru-
tinerte. Dette har hun kompen-
sert med intens teknisk egen-
trening på verandaen hjemme i
Fossegrenda og har vært en in-
spirasjon til øving av ballkon-
troll. Hun undervurderes heldig-
vis ofte av motspillere som for
merke at man ikke trenge å
være stor og brutal for å sette
ballen i nota.

INGRIDINGRID
CHRISTCHRISTOFFERSEN OFFERSEN 
Født: 1989
Går på: Strinda VG
Lag: J16 og damelag
Posisjon: Back
Sesonger: 1
Ingrid startet med innebandy
høst og viste raskt talent for
sporten. Med erfaring fra ishoc-
key og fotball og med løpsstyrke
fra hennes andre idrett, friidrett,
er hun rask og har et godt blikk
for spillet. Ingrid har glidd fint
inn i miljøet og er en ressurs
både på jente og damelaget.

HENRIK HVIDSTENHENRIK HVIDSTEN
Født: 1994
Går på: Eberg
Lag: Mini
Posisjon: Overalt
Sesonger: 1
Henrik er en trivelig og allsidig
kar som driver med badminton
og korps i tillegg til innebandy-
en. At han begynte med inne-
bandy skyldes kanskje en liten
kampanje fra trener og treners
sønn. I alle fall er han nå fast in-
ventar på minitreningene og ser
ut til å trives med det.

Maria, Karen og Marte flankert av landslags-
trener Andreas Hildremyr og Lars Bunæs 

på samling i Bjølsenhallen i slutten 
av januar 2006.

Tina Bjølstad, Karen Farnes, Kate Grøtan, Hanne Ludvigsen, 
Marte Trøgstad og Maria Skarsmo har alle vært med i U19 lands-
lagstroppen i innebandy på alle samlingene i 2005. De har alle vist
gode resultater på tester og generelt prestert godt på samlingene.
U19 landslaget startet en serie samlinger fra våren 2005 med ca 50
spillere. Samlingene er brukt til utvikling av en basistropp som skal
representere Norge i U19 VM for kvinner i Tyskland i november.
I mai vil man samle en breddetropp blant alle som har vist gode pre-
stasjoner i 2005/2006 sesongen. Denne troppen vil trappes ned ut-
over høsten til det endelige VM laget på 23 spillere. Vi tror og håper
at en eller flere Freidigjenter vil være med på det endelige U19
landslaget.
I slutten av januar dro Karen, Marte og Maria til en redusert U19
samling i Bjølsenhallen i Oslo.

inne-
bandy-
profiler33

Freidig med spillere i U19 landslagstroppen
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Det var med en skrekkblandet fryd at jentene satte
seg på nattoget kvelden onsdag 5. januar med kurs
for Oslo og for videre busstransport til Göteborg.
Freidigjentene har alltid gjort det veldig godt i jente-
klassen i Trondheim, men her er idretten liten og
knapt synlig i havet av fotball og håndballspillere. Vi
kom riktignok til NM-finale i fjor så vi hadde tro på at
vi i alle fall ikke er blant de dårligste jentelagene i
Norge og så langt var laget også ubeseiret i serien
for senior damer.
Men vi skulle til en storcup i Sverige. Til innebandy-
nasjon nummer en, der innebandy er største idrett et-
ter fotballen, med landslag som feier alle norske
landslag av banen med stygge siffer. Ville vi floppe
helt ut med en gedigen sportslig nedtur?
Vel fremme på torsdag formiddag ble vi innkvartert
på loftet i erverdige Hvitfelska gymnasium i sentrum
av Göteborg. Første kamp gikk kl 16:00 på ettermid-
dagen og vi burde ha rikelig tid, trodde vi. Etter litt
hektisk feilkjøring peilet vi oss inn på en ombygd
skipsbyggingshall på Hisingensiden og ankom med
to biler på kamparenaen med rimelig knapp margin.
Men hvor var siste bil? Hvor ble det av de siste fire
spillerne og scoringsmaskinen Maria? Kampen måtte
startes med 2/3 deler av laget. Dette var ikke bra!
Skulle vi tape første kamp bare fordi vi ikke fikk alle
spillerne frem i tide?
Kampen startet med et redusert lag. Men, vi hadde
rimelig kontroll allikevel. Vi skulle holde stand til
resten kom. Etter en relativt kort stund satte vi inn 1-0
mot IK SödraDal. Spillet gled bra og til pause, da sis-
te del av laget kom, stod det 3-0. Det var solid innsats
også i resten av kampen og sluttresultatet ble 5-0. Vi
var heldig som møtte bunnlaget i gruppen, trodde vi.
Fredagen hadde vi to kamper i gruppespillet.
Nervene hadde roet seg noe og vi vant 3-1 mot
Sparörs IK og hele 11-0 mot Sandø IK. Vi hadde vun-
net gruppen og gikk derfor direkte til åttendedelsfina-
le. Det beste av alt var at denne gikk sent på
Lørdagen. Med andre ord kunne vi ta det med ro og
jentene kunne shoppe nesten hele dagen. Det skal
sies at Freidigjentene ikke bare er seige på banen.
De viste stor utholdenhet og pågangsmot også i
Göteborgs handlegater.
I åttendedelsfinale var det vinn eller forsvinn og kam-

pen mot Husqvarna IK startet godt, men ble preget
av nerver når Husqvarna først utlignet til 2-2 og der-
etter gikk opp i ledelsen med 3-4. Ida utlignet til 4-4
med et fint klappskudd mot slutten og vi så for oss at
kampen måtte avgjøres på straffeslag. Helt i sluttmi-
nuttene kjempet Maria inn den avgjørende scoringen
og kampen endte 5-4.
Kvartfinalen gikk sent samme kveld. Etter en så jevn
åttendedelsfinale var jentene godt fokusert og klar for
å ta et tak for å gjøre en god figur i neste, og kanskje
siste kamp. Derfor startet kampen mot Jönköping  IK
i høyeste gir og i stor fart. Spillet var teknisk sett ikke
det aller beste, men farten og innsatsen ga etter
hvert uttelling og vi dro i land seieren med 3-0 etter
bl.a. to fine scoringer av Tina.
Ingen ville på forhånd trodd at vi skulle nå så langt,
så det ble hektisk planlegging for å gjøre oss klare til
semifinale på søndag formiddag og kanskje finale
samtidig som vi skulle nå buss og fly for å komme
oss hjem.
I semifinalen møtte vi et meget raskt og velorganisert
Westbo IBK. Etter et tidlig mål i mot i første omgang
spilte lagene jevnt frem mot pause. I andre omgang
tok litt av kreftene slutt og vi tapte til slutt 0-4. Westbo
IBK gikk videre og vant finalen i G16.
Sluttstatus ble at Freidigjentene spilte seg til semifi-
nale blant 40 deltagende lag i G16 klassen. Dette var
den beste prestasjonen av alle norske lag som deltok
i GothiaCup 2006 uavhengig av klasse og er sann-
synligvis også en av de beste norske prestasjonene i
denne cupen siden den startet.
Det hører også med å nevne at to andre norske lag,
Grei og Tunet, også stilte i G16 klassen. Begge lag
tapte alle kampene i gruppespillet og Grei ble slått ut
i 1/32-finalen. Tunet kom videre til åttendedelsfinale
etter å ha vunnet 1/32-finale og 1/16-finale på straf-
feslag.
Turen til GothiaCup er en opplevelse vi kommer til å
huske. Den viktigste lærdommen vi kan trekke av tu-
ren er at det er mulig å utvikle seg godt og prestere
på et høyt nivå også når man driver med en idrett i et
lite miljø. Samspillet og kombinasjonen mellom fotball
og innebandyen har vært avgjørende for de gode
prestasjonene.

Freidig i Gothia 

Innebandy Cup ‘06
Gothia innebandy cup er en stormønstring for innebandyen i Sverige og går av

stabelen i Göteborg i svenskenes friuke etter nyttår. I år var det påmeldt opp mot 
400 lag i aldersbestemte klasser med totalt 6200 aktive spillere.
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BRØSETVEIEN 168 7048 TRONDHEIM
TLF. 73 95 40 40 - 73 95 40 42
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Vil du vite enda mer om strøm og

energi, kan du besøke elektrorommet

på Vitensenteret



Foto:Tor Beisvåg.

Vinterstemning 
i Bymarka

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 så får du se bildet. Støtt klubben – kjøp deg kunst av høyeste klasse. 

SK

ANDIA CUP ‘06
            TRONDHEIM 

26.06.-01.07. 2006 

                                                                              
Arr. Sportsklubben Freidig 

 

Internasjonal f o t ba l lturnering


