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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
Sommeren står for døren. Avdelinger har avsluttet den aktive idrettslige sesongen,
mens andre har kommet godt i gang.

Idrettsverden er slik den skal være.

I skrivende stund følger vi fotball-VM fra Tyskland. TV-bildene viser oss fantastiske
prestasjoner. Selv er vi i ferd med å arrangere Skandia Cup for 32. gang med en
rekordstor deltakelse på hele 365 lag. Idrettsgleden og fotballprestasjonene på dette nivået vil også være
store. Vi ser fram til fine dager på Lade-anlegget og ønsker dere alle lykke til.

Klubben vår er fortsatt en dyktig arrangør av ulike idrettsarrangement. Så også med vår fellesdugnad
Tordenskioldløpet. Riktignok ser det ikke ut til at vi skal greie å øke deltakelsen i løpet, men tross det greier
våre Tordenskiolds soldater å lage et godt arrangenent som løperne setter pris på. Vår gevinst foruten et lite
økonomisk overskudd er den felles klubbfølelsen vi greier å skape.

Verdiene som tilfalt klubben vår  etter Per Jystad bortgang, har gitt oss et godt økonomisk handlerom. Vi vet
han hadde stor interesse for og glede av Freidighytta på Fjellseter. Nytt tak vil bli lagt i nærmeste fremtid. Vi
er Per stor takk skyldig.

Det skal bli interessant å følge det påbegynte arbeidet med å få til et nytt alpinanlegg Gråkallen. Anlegget
vil, hvis det blir realisert, delvis være et samarbeidsprosjekt mellom Freidig, Skiklubben og Trondheim kom-
mune.

Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god og velfortjent sommer!
Ulf-Erik

ARBEIDSUTVALGET Tel (P) Tel (A) E-post
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 Mari Østgaard Sigurd Jorsalfarsveg 18, 7052 Trondheim 73 931623 913 42 404 mari.ostgaard@trondelag-teater.no
Redaktør Lill Connie Furu, Åkervn 12B, 7046 Trondheim 73 914523 lillfuru@broadpark.no
Styremedl. Jan Erik Buan, Freidigstien 14, 7022 Trondheim 73 560169 932 43 099 janerik.buan@ramboll.no

janerik.buan@online.no

AVDELINGSLEDERE
Alpin Hilde Kristin Bech, Jan Voights vei 8, 7040 Trondheim 73 921016 908 36 442 hilde-kristin-bech@tev.no
Fotball Anne Louise Arnessen, Asbjørnsensgt. 41, 7052 Tr.h. 73 905481 aa@epcon.org
Håndball Olav Hårstad, Trøavegen 38, 7046 Trondheim 73 918250 901 55 439 olav.harstad@tev.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
Telemark Tor Beisvåg, Solvangen 33, 7027 Trondheim 72 559866 tor.beisvag@bio.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

KLUBBHUSET:
Sigurd Jorsalfarsvei 31, 7046 Tr.heim. Tlf. 73900755       Fax 73914780 freidig@freidig.idrett.no
Kontoret er betjent mandag-fredag kl. 09.00-12.00   Klubbens hjemmeside:www.Freidig.idrett.no
Medlemsbladets redaktør: Lill Connie Furu.

HHOOVVEEDDSSTTYYRREE  --  TTIILLLLIITTSSVVEERRVV
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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. 

Disse ordene er vel passende nå når vi snart
har sommerferien for døren:

Sydenferie ved svømmebassenget

Dette er helsebot for sjel og sinn,
men skal vi berge vårt gode skinn,
må vi smøre oss skikkelig inn.

I starten må man være forsiktig, -
det må velges en solfaktor som er riktig,
og alle kroppens deler er viktig.

Så får jeg plutselig høre
hva min kone sier jeg må gjøre
for ikke å komme aldeles i uføre.

Du må smøre ørene dine Kjell,
det bør du skjønne selv,
for ellers blir det svie i kveld.

Ja, med ørene kunne jeg blitt lurt,.
men kronene er i allefall smurt, -
for de går rasende fort ut.

Kje
lls

Kje
lls

hj
ør

ne

hj
ør

ne

Borgertoget – 17 mai
Det ble et bra oppmøte i årets Bogertog på 17 mai, selv om vi skulle
ønsket oss større deltakelse fra alle avdelinger. Fotballavdelingen for-
tjener honnør for sin flotte flaggborg. Som representanter fra opptoget
tar vi med klubbens leder, Ulf-Erik Hansen, og nestleder, Hallgrim
Hjelmbrekke, som stilte i sine flotte bunader/folkedrakter. Kjekke karer!

Dette har vært overskriften på invitasjonen de siste
årene, også i år for det 27. løpet i rekken.
Det har variert med deltakelse, i år var det 460 star-
tende. Litt bedre enn i fjor, men gateløp er visstnok
ikke i skuddet for tiden. I tillegg øker gjennomsnittsal-
deren – den ligger nå på 43.9 år. Det er tydelig at ”de
eldste fremdeles er eldst” – det er vanskelig å nå de
yngre årsklassene, til tross for aldersbestemte klas-
ser.
Arrangementet, som er det eneste som er felles for
alle avdelinger i Sportsklubben Freidig, viser god inn-
sats avdelingsvis og vi har mange som står på for å
sikre god gjennomføring av løpet. Vi har fått høre fra
mange hold at Tordenskioldløpet er det best arranger-

te med godt opplegg og raske resultatlister, en sum
av felles innsats. Det kan vi være stolte av.
I år hadde vi for første gang internett-påmelding og vi
håper det har bidratt til lettere påmelding og flere del-
takere.
Det økonomiske overskudd fordeles prosentvis på av-
delingene og skulle gi et brukbart tilskudd til avde-
lingskassene.
Årets løp ble avviklet i sol og godt vær, noe som ser
ut til å være en forutsetning for at vi skal holde et an-
tall løpere på et nivå mellom 450 og 500.
Jeg takker alle som har deltatt i gjennomføringen av
løpet og håper det blir en vårlig joggeopplevelse for
flere neste år! Kjell Skoglund,  Løpsleder

La årets Tordenskioldløp bli en joggeopplevelse!
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På klubbens årsmøte i mars ble Arne Røe og Ørnulf Raaen  utnevnt til Æresmedlemmer.
Dette er klubbens høyeste utmerkelse.

Arne Røe er født i 1920 og har vært medlem i klubben siden 1957. Han
fikk klubbens diplom i 1978 og klubbens Fortjenstmedalje i 1981.

Arne ble Ridder i Hyllkaka i 1970, Kommandør i 1980 og
Storkors i 1987. Han var Stormester i Hyllkaka fra 1987 til
1992.
Ørnulf er født i 1919 og har vært medlem i klubben siden
1929 !. Han fikk klubbens diplom i 1978 og klubbens
Fortjenestmedalje  i 1988. Ørnulf ble Ridder i Hyllkaka i
1945, Kommandør i 1960 og Storkors i 1973. Han var

Stormester i Hyllkaka fra 1982 til 1987.
Begge æresmedlemmene har hatt en meget lang og aktiv tid i

klubben både administrativt og sportslig. For Ørnulf sitt vedkom-
mende kan vi ikke unngå å nevne at han var Norsk Seriemester i Fotball 1948.
To meget verdige æresmedlemmer, og klubben  gratulerer hjerteligst begge to med denne utnevnelsen.

På årsmøtet ble det også delt ut
klubbens Fortjenestmedalje til
Gunn Kari Hygen, Torid Kvaal, Kjell
Okkenhaug og Kjell Høyem.
Klubbens diplom ble utdelt til
Håkon Gammelsæter, Mona
Jacobsen Mølnvik, Arvid Mølnvik
og Mona Sæther.

JG

KLUBBENS ÆRESBEVISNINGER

Medlemsbladets blomst
Medlemsbladets blomst går til Sverre Smeplass som er mangeårig
aktiv tillitsmann i fotball  med flere verv samtidig, og nå bl.a. nestleder 
i avdelingen.
Medlemsbladets blomst får Sverre fordi han i år har tatt initiativet til et
miljølag for juniorer i alderen 16-19 år. Dette er gutter som har 
sluttet med fotball, men som trives med fotball. Årsaken til  
dette er at de ikke har tid eller ork til å trene mange ganger
i uka. Responsen på tilbudet har vært meget stor.
Laget skal spille kamper i kretsens miljøserie.
Medlemsbladets blomst er herved overlevert.

2006

Foto: Tor Beisvåg.

Dette er også meget fortjente æresbevisninger 
og klubben gratulerer alle.
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Freidigsangens
opprinnelse
Klubbsangen blir ofte sunget i festlig klubblag, og
flere ganger dukker spørsmålet opp om sangens
opprinnelse.
Ved å bla i klubbens gamle medlemsblad finner
jeg en artikkel i medlemsblad nr 1 i 1989.
Den er skrevet av vårt avdøde æresmedlem og
vår klubbkamerat Per Jystad. Han  hadde ”forsket”
på klubbsangens historie. Her er hva Per fant ut
og skrev i bladet vårt i 1989:

I et medlemsblad fra 1931 kommer jeg over en ar-
tikkel om Freidigs Kabare ” Kun`s for folket” med
blant annet Gerd og Otto som aktører. Her finner
vi en sang skrevet og fremført av Otto Nielsen
hvor verset med teksten – en pryd for laget –
fremkommer.

I flere medlemsblad  etter dette blir det anmodet
om at medlemmene kommer med forslag til
Freidigsang. Så i 1938, i forbindelse med klub-
bens 35-årsdag, hadde Fredrik von der Lippe
skrevet en jubileumssang. Refrenget på den sang-
en var et vers som var litt omskrevet fra Otto
Nielsens kabarevise fra 1931.

Hvem som senere har forandret noe på teksten er
ukjent. Men at klubbsangen er fra slutten av 1930
årene er det derfor ingen tvil om.
Konklusjonen er altså, litt enkelt fortalt : Freidigs
klubbsang har sin egentlige opprinnelse fra Otto
Nielsens kabarevise fra 1931, og Lippe`s jubi-
leumssang til 35 års jubileet samt at ”noen” har
sydd disse versene sammen til vår nåværende
Freidigsang.

Jørgen

LYST PÅ
NOE FINT?
Vi har noen få Håkon Bleken-
bilder igjen. Prisen er kr.
3000,- pr bilde. Dette er inves-
tering 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.

Hei! Tusen takk for hyggelig hilsen til min 50 års dag.
Det var hyggelig å få en hilsen fra min gamle klubb.

Hilsen Ingrid Kristiansen

Tusen takk for oppmerksomheten ved min 60 års dag.
Jeg er stolt over å være leder i Spkl Freidig. Ulf-Erik

Til Freidig og Hyllkaka: Hjertelig takk for nydelige roser
i tradisjonelle Freidig-farger til min 80-årsdag!

Kjell Okkenhaug

Jeg sender herved en hjertelig takk til Freidigs hoved-
styre og til Hyllkaka for oppmerksomhet i anledningen
min 70 års dag. Takk til klubbens formann for nydelige
blomster og og for hyggelig hilsen.
Takk til ordenskollegiet i Hyllkaka  for glimrende opptre-
den i forbindelse med fremføring av  hyldningssang til
jubilanten. Alt dette gledet et gammelt Freidigmedlem
og en eks- Fredigformann med et hjerte som fortsatt
banker for klubben.

med Freidighilsen - Svein Linge Solberg  
Tiden har hurtige  ben å  løpe på - 70 år 

Min hjerteligste takk til hovedklubben og ”hyllkakgjeng-
en” for en fin og overraskende hilsen på min 75 årsdag!

Magnar Fonn

Jeg takker alle gode krefter i ”Freidig” for all oppmerk-
somhet på min 70 års dag 4 mars. Samtidig vil jeg med
stor ydmykhet takke for å ha blitt tildelt klubbens for-
tjenstmedalje. Sportsklubben ”Freidig” og ”Hyllkaka” er
helt enestående i sitt slag, ikke bare i sportslig
sammenheng, men også i sosial sammenheng. ”GLA I
DÆ”! Med varm Freidighilsen Kjell Høyem

Hjertelig takk til Freidigs hovedstyre og Hyllkake-kolle-
giet for den hyggelige oppmerksomhet på min 85 års
dag. Martin Moe

��

HHiillssnniinnggeerr  oogg  ttaakkkk
ttiill  mmeeddlleemmssbbllaaddeett
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Prolog Hyllkaka 100 år

Otto Selnes til minne
Det var med sorg vi fikk vite at Otto til slutt måtte gi tapt for sin sykdom. Otto ble bare 57 år gammel, og
ble innmeldt i Freidig i 1980. Otto var keeper for klubbens seniorlag i mange år. Fotball holdt han på med i
alle disse årene på forskjellige lag. De siste årene på oldboys og veteranlag.
Otto var blikkenslager av yrke, og var meget positiv bidragsyter som sådan ved byggingen av klubbhuset.
Det er mange klubbkamerater som vil savne Otto. Vi lyser fred over hans minne. Jørgen

Så vaier den øverst igjen – Freidigfanen !

og pyntet til galla står Freidigklanen.
For Hyllkaka skal nå salutten dundre
til ære for fylte år nummer hundre.

En Kongelig Huusorden æres i aften
for alt den har vært, for æren, for kraften
den ga og den gir til klubbveteraner.
En inspirasjonskraft som alle oss maner
til samhold og samspill i hverdag og yrke,
beriker vårt strev og gir det en styrke
som av og til trengs når det røyner litt på –
og hverdagen kjennes litt tung og litt grå.
Og alle blir eldre, det gråner rundt ørene –
Man slår ikke lenger så hardt med dørene.

Men yngre står klar til å gripe fanen
og bære den høyt foran Hyllkakklanen.
Som Minne og Inspirasjon skal den være
som symbolet for Samhold og Trygghet og Ære.

De tenkte vel neppe på – den gang da –
for hundre år siden, da de startskuddet ga –
at Hyllkakideen var langt liv givet –
og ikke bare et pust i sivet.
Ideen fant grobunn og ble for så mange
en del av det innhold som i årene lange
ga livet en rikere mening og glede
ja, simpelthen gjør  at vi er tilstede
her i aften – for å hylde vår stolte orden
knyttet til byen ved Trondhjemsfjorden.
Vår ordens store misjon ble å styrke
de sterke bånd mellom klubb og yrke
som lever etter vårt aktive liv
og blomstret etter vårt siste riv
i høydesprangtidens rike liv.

Kameratene ble her og er her i dag.
Mange med gråhårets gyldne lag
som omsider kronet vår øverste topp
på en ellers tilårskommen Freidigkropp.

Å nevne navn fra historiens gjemmer
kan føre til mangt, kanskje noen man glemmer.
Men En som vi minnes i denne prologen
Er Hyllkakas Far fremfor noen.
Arthur Wickstrøm med venner la hodene i bløtt
Og så ble Hyllkaka født.

Herr Wickstrøm regjerte i Stormester-stolen,
med kjevlet i hånden håndterte han rollen
og ledet vår orden i førti – ni år.
En rekord vi tipper ingen slår !!

Et århundre er gått siden Hyllkakstarten.
Et sekel passerer i forbifarten.
Det ligger en strålende verdig glorie
over vår Sportsklubbs lange historie.
Hyllkaka runder i festlig lag
med stolthet sin første hundreårsdag.

Vi takker og hilser og minnes de mange
som kjempet og vant i duellene lange.

Fellesskapet var alltid det store !
Fellesskapet var alltid den spore
som mante til innsats, ble hverdagens driv –
i Freidig – som fylte vår fritid med liv !

Gratulerer med dagen !
La salutten dundre !
Lykke til med de neste hundre !

Flere medlemmer har bedt om at Arne Røe`s flotte prolog ved Hyllkakas Jubileumsfest 
høsten 2005 blir tatt inn i medlemsbladet. 

Her er den, skrevet av Arne og fremført av Arne slik bare han kan gjøre det:
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På bildet ser vi: I forreste rekke fra venstre mot høyre: Rakel Hoseth
Klev, Ronja A. Johnsen Stunes, Victoria C. Gullesen, Ingrid Aalbu,Tina M.
Rønning. I øverste rekke fra venstre mot høyre:Thea Hopland, hjelpetre-
ner Grete Hopland, Victoria A. Magne, Karoline Hokstad Barstein, Guro
Reinaas, Mathilde V. Resell, Stine Sandbakk, trener Vidar Magne.

J94 har hatt en fin 
utvikling og blir stadig
bedre og bedre, poten-
sialet er stort! Håper 
virkelig at det går bra
med å skaffe dette J94-
laget en trener også for
kommende sesong, det
er nemlig et stort 
potensial i dette laget,
og de har fram til nå hatt
en veldig positiv utvik-
ling der de har blitt suk-
sessivt bedre hele tiden.
Kan du tenke deg å
trene jentene? Ta kon-
takt med undertegnede!

Jon Inge Resell
(jonrese@online.no)
(91 51 06 85)

Handballjenter trenger trener!
Her er et lagbilde av de meget fornøyde håndball-jentene i SK Freidigs J94-lag (jenter født i 1994). Bildet ble
tatt fredag 19.05.06 utenfor Fokus-hallen midt i mellom 2 kamper. Den første kampen vant Freidig-jentene 3-1
over Heimdal 1, og den andre kampen vant Freidig-jentene 10-8 over Kattem. Kampene var en del av
Trondheim-cup 2006 arrangert av Heimdal IF og Kolstad IL.

Jeg er 44 og et halvt år og
jobber som senioringeniør
ved Tondheim Energiverk
Nett AS (TEV Nett)
Gift med Evelyn Hårstad
som er trener for J 1998.
To barn Merete J 1991 og
Ida J 1998 Begge spiller i
Freidig Håndball selvfølge-
lig.
Idrettskarriere ble avsluttet i
17 -årsalderen. (Noe krop-

pen bærer preg av) Spilte fotball aktivt for Selbu
Ballklubb og sprang litt orientering for Selbu O-klubb.
Ingen Håndballerfaring overhode og må derfor støtte
meg på de andre i styret i forhold til de sportslige am-
bisjonene.
Freidig Håndball skal ikke satse på å bli noen
Eliteklubb. Vi skal derimot aktivt legge forholdene til

rette slik at flest mulig barn, ungdommer i områdene
rundt Berg og Eberg har et Håndballtilbud. Vi skulle
også gjerne hatt et seniortilbud i tillegg til våre flotte
veteraner i J 33. Styrets ambisjon er  å øke (klubbfø-
lelsen) i klubben. Jeg tror vi i for stor grad opererer
som enkeltvise lag, og det er mitt ønske at hver og
skal få litt mer følelser for klubben Freidig. Det tror jeg
både de yngste og de eldste har godt av. De yngre
lærer av de eldste og de eldste kan utvikle seg
gjennom f.eks å være trenere og hjelpetrenere for de
yngste. For å få til dette vil vi også forsøke og ha
noen Cuper vi sastser på. Eksempel er nylig avsluttet
Selbu cup der Freidg stilte med hele 14. lag.
Imponerende. Ellers så hadde det vært veldig fint
med en Freidighall på Eberg eller i nærområdet. Vi
sliter desverre med å skaffe nok hall- og gymsaltid til
lagene og det er sannsynligvis den største utfordring-
en framover.

Olav

PRESENTASJON AV: NY LEDER I HÅNDBALLAVDELINGEN
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Jentene på 95-årslaget mar-
kerte serieavslutningen med å
dra på discobowling på
Heimdalsmyra den 25 april.
Det var stor innsats fra både
erfarne og mindre erfarne
bowlere. Det ble også servert
pizza og brus. 

Jentene fikk til slutt hver sin per-
sonlige omtale fra trener Merethe
Claussen – noe jentene satte vel-
dig pris på. Denne seansen ble
etterfulgt av utdeling av en ”ekte”
sjokolade-medalje til den enkelte,
og 2 heldige kunne ta med seg
hver sin velfyllte fruktkurv sponset
av REMA Stavset.

Vi takker Merethe og hjelpetrener
Grete Hopland for innsatsen dette
året. Sesongen avsluttes endelig
med Selbu-cupen helga 9-11 juni.

Lill-Connie

Håndballjentene J95 på bowling!

Lag I: Fra venstre: Lill-Connie,
Frida LS, Fride, Synnøve, Astrid
og Elisabeth.

Lag II: Fra venstre: Ane, Julie,
Anna Birgitte, Mathilde, Grete
og Tuva.

Lag III: Fra venstre: Sathuya,
Frida, Merethe, Karoline og
Kaisa.

Foto: Hilde Paulsen.

Mens serieavslutningen ble markert med
discobowling, ble selve sesongen avsluttet
med Selbucupen helga 9-11 juni. Sammen
med flere andre Freidig-lag ble helga til-
brakt i vakre Selbu. Det ble både vinn, tap
og uavgjort for jentene. Jentene synes det
er stas å dra på tur med overnatting.
Foruten de 4 kampene de spilte, ble det
også tid til bading i Selbusjøen (se bildet),
grilling på stranda og disco på lørdagskvel-
den. Vi takker jentene for flott innsats denne
sesongen!

J95 på Selbucup
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Omsorg
G jort mulig av ØkonomiService©

Hvordan er det mulig å forberede seg på det uforutsette?

Er du og familien din godt nok forsikret?

Hvordan kan du få mest mulig igjen for pengene du bruker på forsikring?

Ring 07300 – be om ØkonomiService©

B
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Freidig fotball sine lillegutter i 95-årsklassen består i 2006 av 34 ivrige spillere. For guttene har
det vært en ”ny vår” med overgang fra 5-er fotball til 7-er. Selv om trening gjennom vinteren
har vært viktig for å forberede denne overgangen på best mulig måte, har det likevel vært spen-
nende å finne ut om forberedelsene har vært gode nok. De sportslige erfaringene så langt har
imidlertid vist seg i det store og hele å være positive. Det å oppdage at man har trent godt og
faktisk har god kondis er en god følelse. 

FREIDIG LG95 MED ”MOTIVASJONSPROSJEKT”

Denne sesongen gjennomfører Freidig LG95 et vik-
tig prosjekt for å utvikle bedre spillerholdninger og
spillerferdigheter. Utgangspunktet for dette prosjek-
tet har vært en meningsmåling blant spillerne i fjor
hvor det ble funnet muligheter og behov for å skape
enda bedre trivsel og glede på fotballbanen. Kjernen
i dette er at spillerne skal lære å gi hverandre mer
positive tilbakemeldinger. Alle guttene ble i vinter
derfor enig om noen holdningsregler som skal få et
solid fotfeste i laget gjennom 2006. Resultatet av ar-
beidet er nå nedfelt i følgende regler:

Glade FreidigLG95-gutter rundt plakaten med holdningsreglene.

For å få til gode holdninger på fotballbanen mener
trenerne at det også er vesentlig å skape en stor
trygghet på det ferdighetsmessige plan. Derfor
gjennomfører Freidig LG95 i år kursing av både spil-
lere og trenere gjennom treningsprogrammet Coerver
Coaching over 8 uker denne våren. Erfaringene halv-
veis i programmet er gode og vi ser at det tilfører spil-
lerne mange positive impulser og læring som styrker
tryggheten på egne ferdigheter. I tillegg har trenerne
fått opplæring gjennom fotballkretsen sine kurs.

Denne satsingen vi gjør i FreidigLG95 koster en del
penger. Derfor er vi svært takknemlige for å ha fått
hjelp og sponsing fra flere hold. Vi vil derfor rette en
stor takk til alle foreldre i FreidigLG95 som bidrar
med dugnadsinnsats. En spesiell takk til våre spon-
sorer:

På vegne av trenere og lagledere i FreidigLG95
Gaute Moldestad, Oppmann

Det målet vi
alle forsøker å
nå hver gang
vi er på fot-
ballbanen er
at alle barn og
voksne skal
være glad og
fornøyd når
de drar hjem
fra kamp og
trening.

Vi håper og tror at våre holdningsre-
gler skal hjelpe oss med å nå dette
målet. Det er derfor inspirerende for
både barn og voksne at vi mottar
oppmuntrende tilbakemeldinger som
viser at vi faktisk blir bedre.
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Fotballord  i disse VM tider:
Fotball - - - - -
Drepende kjedelig til det helt sløvende eller fantastisk spennende så det nesten gjør vondt 
– i alle tilfelle er en fotballkamp en opplevelse som kan henføre mennesket i en slags lykkerus eller drive det
ut i den svarteste mis- stemning, til melankoli eller sløvsinn sogar direkte ut i fykende raseri. Detaljer og faser
blir oppfattet høyst forskjellig, og ikke to reportere kan etterpå gi en ensartet fremstilling av det som skjedde…
Man skulle ikke tro det var samme kampen…..
Slik er fotball, fordi ballen nå en gang er og blir kulerund og høyst uberegnelig i all sin ferd. Derfor har fotball
det virkelige store grepet på sitt publikum, derfor er det millioner entusiaster samles rundt fotballparketten.
Hvem som har sagt og skrevet dette kan være hvemsomhelst, men det er skrevet og det tiltredes…
FOTBALL

Jørgen

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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Dette er turneringer for de aller yngste årskullene. I vår
sone deltar Freidig sammen med Strindheim, Trygg/Lade
og Trond. Denne dagen var det godt vær, mye folk og jubel,
artig og innsatsfyllt fotball og selvsagt mulighet for å få
kjøpt seg is, brus, pølser m.m.

På dette bildet er det føl-
gende spillere regnet fra
venstre: Andreas Klausen
Helmersen, Jostein Tevik
Klausen, Ragnar Dreier,
Brage Harby, Marius Eggan,
Jørgen Rekstad, Atle
Hybertsen (med ryggen til nr
54). Den store gutten til høy-
re er Jan Tore Klausen.....

SONETURNERING

Spillerne fra venstre er:
Jørgen Hollum Halvorsen,
Aleksander Norum, Mikkel
Villanger, Brage Bugten,
Marcus Almehagen, Sondre
Gunnes, Isak Gerhardsen
Jørgensen er på bildet
mellom Jørgen og Alek-
sander, men kun topplokket
vises. Den blide store gutten
til venstre er Arild Gunnes.

PÅ EBERG 31.MAI ‘06
SK

ANDIA CUP ‘06
            TRONDHEIM 

26.06.-01.07. 2006 

                                                                              
Arr. Sportsklubben Freidig 

 

HUSK 
SKANDIA CUP
& IDOL-SHOW
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Robin Brautis har de siste to årene oppnådd svært gode resultater både i
Landsfinale og i Hovedlandsrenn. I hovedlandsrennet for to år siden ble han nr. en
i storslalåm, nr. tre i slalåm og nr. fire i super-G. Tilsammen i sju renn i Landsfinale
og Hovedlandsrenn har han tre gull, en bronse og to fjerdeplasser. Dette er sam-
let sett de beste plasseringene noen fra Freidig har oppnådd noen gang i disse
rennene.

I Whistler, Canada, kjørte også Robin godt. Han ble nr. tre i slalåm, nr. fem i storslalåm og nr. seks i super-G.
Det var svært god internasjonal deltagelse og de norske guttene oppnådde de nest beste resultatene som
Norge har oppnådd.
Robin vant også 1. Majtrofeen i Funäsdalen.

Foruten Robin Brautis gode plasseringer i Hovedlandsrennet på Oppdal i år, oppnådde Kristian B. Woldseth
svært gode plasseringer, med blant annet to fjerdeplasser i slalåm og storslalåm. Bronse til Marthe Næss i
utfor er en svært sterk plassering. Hun kjørte like fort som de raskeste guttene. Dette er Freidigs andre pall-
plassering i utfor i Hovedlandsrenn siden Lena Stenli Pedersen på midten av 1990-tallet. (Kristina Jørgensen
ble nr. 3 i Utfor da HL gikk i Aurdal). Også Kristin Fossum Graabak oppnådde flere gode plasseringer.

I Pinnochio, Italia oppnådde Kristian B. Woldseth bronse i slalåm, noe som er en meget sterk prestasjon.
Rennene i Italia er antatt å være en av de fire store rennene for barn i denne aldersgruppen. Disse rennene
er Slovenia, Topolino, Whistler og Pinnochio. Deltakere fra 36 nasjoner som deltok.

AAAALLLLPPPPIIIINNNNTTTT
Gode prestasjoner av Freidigløpere

Hilde-Kristin Bech: Den nyvalgte lederen av alpinavdelingen er 39 år gammel og gift.
Hun har to gutter på 9 og 11 år som kjører slalåm i Freidig alpint. Hilde-Kristin fortel-
ler at hun til daglig jobber som økonomileder ved Trondheim Energiverk Kraft AS.
Hun jobber også innenfor området innovasjon og forretningsutvikling. Familien er
også aktiv i sportsklubben Trygg Lade, for det meste med fotball. Hun er heller ikke
uten styre-erfaring. Dama har sittet som nestleder i Trygg Lade i 3 år (2002-2005) og
vært oppmann for 1995 årgangen i 4 år. Sportslige erfaringer har hun selv fått etter å
ha drevet med fotball, håndball og friidrett.

Om sine tanker for Freidig alpint viser hun til at det er en veldrevet avdeling med
mange flinke foreldre. Hun ønsker derfor å være med å videreutvikle klubben sam-
men med mange andre entusiastiske foreldre. Hun har ellers følgende ønsker for

klubben: Stimulere til rekruttering for å få bredde i klubben, tilrettelegge for at det fortsatt skal være en god
stemning blant barna og foreldre og jobbe for et godt sportslig tilbud for alle i klubben.

Vi ønsker lykke Hilde-Kristin til med oppgaven!

PRESENTASJON AV: NY LEDER I ALPINAVDELINGEN
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Til sammen 60 spente barn stilte på skiskole som Vassfjellet skiskole og Freidig Alpin arrangerte
to helger i vinter.  Barn med ulike ferdighetsnivå fikk tilpasset øvelser og aktiviteter og det refe-
reres om stor iver og ikke minst skiglede. Nå gjenstår det å se om dette har gitt mersmak og
kanskje kommer mange av disse til å stille på trening i Vassfjellet til vinteren.

Rekruttering

skiskole i Vassfjellet

Leder Hilde-Kristin Bech 2 år
Nestleder Johan Finnanger 1 år
Sportslig leder Jacob Stang 1 år

Kasserer Wiggo Randers 2 år
Materiell Reidar Steen 1 år
Sponsor Thomas Løsnes 1 år
Rekruttering Trond Sundseth 2 år
Sosialt Mai Jøssund 1 år

Oppmenn:
Junior Lars Inge Graabakk
14-15 år Stein Rønning
12-13 år Øystein Rønning
10-11 år Thor Arne Falkanger
9 år og yngre Johan Fredrik Næss
Twin-tip Ketil Hokstad

Revisor Morten Kjeldsen

Valgkomite Irene Lorentzen Hepsø
Bjørn Morten Brauti

Styresammensetning for sesongen 2006/07
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BRØSETVEIEN 168 7048 TRONDHEIM
TLF. 73 95 40 40 - 73 95 40 42

Ta turen innom

Fjellsætra du også

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS!
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OOOORRRRIIIIEEEENNNNTTTTEEEERRRRIIIINNNNGGGG
Orienteringsvåren i bilder

Ungdomsløpene er i gang, med ca. 30
Freidigløpere til start hver gang. Her ser vi

en bukett 13- og 14-åringer som hevder seg
bra (særlig Simen, som vant begge de første

løpene). Fra venstre Runa, Magnus, Lars,
Martin, Sindre, Simen.

Ett av fire Freidig-lag i klasse 13-16 år under
Trondheim Open, Halvor, Eivind og Marianne.

Frida, Brage og Oskar er klare til start i
Wings lagkonkurranse under Trondheim

Open. De startet i klasse 10-12 år,
og endte på andre plass.

Jostein
mottar gull-

medaljen i
H17-18 i KM

mellom-
distanse.

I veteran-klassene er det ofte Freidig-dominans.
Her er ”pallen” i D40 etter KM mellomdistanse 
i Børsa: Mona, Christine og Siri.
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 ,tennav i mørts re teD
 .avlediN mos tarukka

!nemmørts ppo rekkird iV

Vil du vite enda mer om strøm og

energi, kan du besøke elektrorommet

på Vitensenteret
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Så ble det ny tribune på Freidigbanen, og den ble ferdig 
akkurat også til årets Skandia Cup. Tribunen ble flott og det er
plass til ca. 200 mennesker.
Her "prøvesitter" en rekke elever fra Eberg Skole tribunen, 
og de jubler både for ny tribune og for nest siste skoledag.

NY TRIBUNE PÅ EBERG

Medlemsbladet 
fyller 80 år
Klubbens første medlemsblad så dagens lys i juni 1926. Og med unntak
av et stopp under krigen, har bladet kommet jevnt og trutt. Bladets form og antall
utgivelser har variert noe fra år til år, men bladet lever i beste velgående også i 2006! BRA!
Da gratulerer vi klubben med nok et jubileum og ønsker bladet lykke til også i fremtiden. MEN,
bladet lever ikke av seg selv; Det er VI, dvs DU og JEG, som skal sørge for at bladet fortsetter å
komme ut! Jørgen G.

80 år
80 år

I årene 2005, 2006 og 2007 vil det utdeles stipend til en Freidig-jente og en Freidig-gutt.
Stipendet er kr. 5.000,- pr. år pr. idrettsutøver.
Kriterier for tildeling er følgende:
• Idrettsutøver skal være mellom 15 år og 20 år i tildelingsåret.
• Idrettsutøveren skal ha vist gode resultater i sin idrett.
• Idrettsutøveren skal ha vist potensiale til å hevde seg på nasjonalt nivå i sin idrett.
• Idrettsutøvere skal representere Freidig i lagidrett eller i en individuelle idrett.
• Prestasjonene som legges til grunn for tildeling vurderes for perioden 01.07 til 30.06.
• Stipendet kan tildeles samme utøver flere ganger.
• Kandidater til stipendiene må sende begrunnet søknad til juryen.
• Søknaden sendes fram gjennom sin avdelings styre som gir sine kommentarer.
• Søknad for stipend må være mottatt innen 01.07.2005, 01.07.2006 og 01.07.2007.
Jury for tildeling av stipend består av Tore Valstad, klubbens leder og leder av klubbens fondsstyre.
Det er familien Valstads ønske at stipendiene kan være med å legge grunnlag for idrettsglede og idrettsprestasjo-
ner på høyt nasjonalt nivå.
Klubben takker familien Valstad for gaven og oppfordrer klubbens ungdom til ekstra treningsiver og innsats i kom-
mende konkurranser. Leder av fondsstyret. Tore Mørch

IDRETTSSTIPEND
Ivar Valstad var en friidrettskjempe i Freidig.  - Hans familie ga i forbindelse med klubbens 
100-års feiring en gave på kr. 30.000,- til klubben. Ønske var at disse midlene skulle komme
unge idrettsutøvere med ambisjoner til gode.Familien Valstad har i samarbeid representanter for
Freidig besluttet å opprette en stipendieordning fordelt over 3 år.



Foto:Tor Beisvåg.

Utsikt mot
Baklidammen
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