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Fra hovedstyret :

MEDLEMSKAP
I SP.KL. FREIDIG
STØRST UTVALG - LAVESTE PRIS

SORGENFRIVEIEN 9, 7037 TRONDHEIM
TLF. 73 93 36 60 - FAX 73 93 63 65
E-mail: mona@offset-trykk.com

I forbindelse med gjennomgang av
medlemsregisteret vil AU gjøre oppmerksom på at alle tillitsvalgte
personer og alle som deltar aktivt
skal være medlem i klubben.
Dvs. at det holder ikke at en person
står oppført på en eller annen tillitsmannsliste i sin avdeling. Man er ikke
automatisk medlem i klubben for det.
Klubben vil i denne sammenhengen
be alle trenere/ledere sørge for at
innmeldinger (og utmeldinger) skjer
fortløpende til huset. Dere har kontakten med "grasrota" og opplever nye
aktive i gruppen og at andre slutter.
Hjelp oss å holde medlemsoversikten
ajour.
Faktisk holder det med en telefon/fax
eller mail til oss på huset:
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.

LEDER’n ved ULF-ERIK HANSEN
Førjulshilsen fra leder’n
Så er vi gått inn i julemåneden. Det er igjen tid for tilbakeblikk og refleksjon og til å rette inn kursen mot de mål vi har satt oss for det nye året.
Årets siste hovedstyremøte på Fjellseterstua er avholdt i god tradisjon med utsøkt mat og drikke.
Våre unge alpinister, Therese Neergård og Marcus Nilsen ble under møtet tildelt Valstads stipend. Vi håper dette kan være en liten stimulans til fortsatt satsning på idretten.
Hytta vår framstår virkelig som en perle i Bymarka. Takket være Per (Jystad) har vi kunnet sette i gang en storstilt oppussing. Dette har resultert i nytt tak og nye verandaer. Gamle håndverkstradisjoner er tatt i bruk av dyktige snekkere.
Ut fra det vi har hørt på styremøtene, venter alpint på snø, og håndball på hall! Alpinistene går en spennende sesong i
møte med mange unge og dyktige utøvere. Vår eminente utøver, Trine Bakke Rognmo, har avsluttet sin aktive idrettskariere, en kariere hun virkelig kan være stolt av!
En stor takk til Trine for den måten hun har representert Freidig på! Samtidig ønsker vi henne lykke til med å få et OL til
Trondheim.
Det skal bli spennende å følge kommunens planer for utbygging på Brøset. Følger det med en idrettshall? Skal vi få til
en videre rekruttering innen håndballavdelingen, er vi avhengig av en slik utbygging. Det samme gjelder for vår nye
idrett, innebandy, en voksende idrett i Trondheim og Trøndelag. Det er store muligheter for at innebandy vil bli en ny avdeling i klubben vår fra neste årsmøte. Rekrutteringen må sikres.
Både orientering og fotball har lagt en fin sesong bak seg. Arrangementet av VM i orientering i 2010 vil bli en kjempeoppgave for vår o-avdeling i samarbeid med regionens øvrige o-klubber og o-krets. Dette vil dere greie!
Æres den som æres bør! Vi ble noe overrasket her om dagen da Adresseavisen presenterte allidrettssamarbeidet
mellom Strindheim IL og Strindheim skoles SFO som et nybrottsarbeid. Ideen var nok overført fra Freidig og Eberg skole. Vi får være glade for at flere tar etter vår ide til glede for unge rekrutter.
Hovedstyret har gjennomført noen temakvelder. Et viktig tema var ”Frivillighetens utfordringer i klubben vår”. Nyvalgte
ledere tar på seg store oppgaver og trenger støtteapparat og nettverk rundt seg. Dette vil vi ha fokus på framover og
jobbe videre med. Vår håndbok og lovverk finnes på klubbens utmerkede hjemmeside til nytte for oss alle.
Jørgen (Geving) med delegasjon har nettopp vært på gjenvisitt i Ramallah, Trondheims nye vennskapsby. Han har representert byen vår og sp.kl. Freidig på en utmerket måte. Det setter vi pris på, Jørgen!
Ulf-Erik
Jeg vil på vegne av Hovedstyret ønske alle en fredfull jul og et godt nytt år!

HOVEDSTYRE - TILLITSVERV

ARBEIDSUTVALGET
Leder
Ulf-Erik Hansen, Asbjørnsensgt. 11, 7052 Tr.h.
Nestleder
Hallgrim Hjelmbrekke, Sigrid Johansensv. 18c, 7025
Daglig l./økon. Jørgen Geving, Pinebergvn. 38, 7045 Trondheim
Sekretær
Mari Østgaard Sigurd Jorsalfarsveg 18, 7052 Trondheim
Redaktør
Lill Connie Furu, Åkervn 12B, 7046 Trondheim
Styremedl.
Jan Erik Buan, Freidigstien 14, 7022 Trondheim

AVDELINGSLEDERE
Alpin
Hilde Kristin Bech, Jan Voights vei 8, 7040 Trondheim
Fotball
Anne Louise Arnessen, Asbjørnsensgt. 41, 7052 Tr.h.
Håndball
Olav Hårstad, Trøavegen 38, 7046 Trondheim
Orientering
Solveig Angell-Petersen, Hanskemakerbakken 1b, 7018 Tr.h.
Friidrett
Håkon Hovstein, Østre Moholttun 9, 7048 Trondheim
Telemark
Tor Beisvåg, Solvangen 33, 7027 Trondheim
HUSSTYRET
Leder
Jørgen Geving, Pinebergvn. 38, 7045 Trondheim
FJELLSETERSTUA, BYMARKA

HYTTESTYRET
Leder:
Svein Christiansen, Lillebergvn. 12D, 7052 Tr.h.

Tel (P)
73 531828
72 558592
73 917682
73 931623
73 914523
73 560169

73 921016
73 905481
73 918250
73 938118
72 559866

Tel (A)
72 540308
73 841000
913 42 404
932 43 099

908 36 442
901 55 439
73 882000

73 917682

hilde-kristin-bech@tev.no
aa@epcon.org
olav.harstad@tev.no
orientering@freidig.idrett.no
hakon.hovstein@skatteetaten.no
tor.beisvag@bio.ntnu.no

jogeving@online.no
72 560984

73 940672

KLUBBHUSET:
Sigurd Jorsalfarsvei 31, 7046 Tr.heim. Tlf. 73900755
Fax 73914780
Kontoret er betjent mandag-fredag kl. 09.00-12.00 Klubbens hjemmeside:www.Freidig.idrett.no
Medlemsbladets redaktør: Lill Connie Furu.
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E-post
ulf-erik.hansen@trondheim.kommune.no
hallgrim.hjelmbrekke@ramboll.no
jogeving@online.no
mari.ostgaard@trondelag-teater.no
lillfuru@broadpark.no
janerik.buan@ramboll.no
janerik.buan@online.no

freidig@freidig.idrett.no
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Det er vel mange som opp gjennom
årene har fått hørt Kjell Okkenhaugs egenproduserte betraktninger om både det ene og
det andre. Er det noe spesielt som er i medienes
søkelys eller kjente episoder fra dagliglivet, jo, så
har han et vers om både dette og hint. Medlemsbladet
har lyst til at flere kan få del i Kjells kreative diktning i en
fast spalte fremover, så herved presenterer vi: Kjells hjørne.

Karsk-kailla:
To gamle ordknappe bondebrødre
holdt seg ikke alltid på det tørre.
De hadde en husholderske av de heller barske,
som mislikte at de var glad i å karske.
Hun krevde streng disiplin
og forbød bruk av øl og brennevin.
En dag hun var ute på et møte
fant karene at de ville nytte høve.

De følte seg ganske trygge
og hentet frem det skjulte brygge`.
Det fylte de opp i kaffekoppen
og ble etter hvert øre i toppen.
Plutselig dukket kvinnemennesket opp
og forlangte øyeblikkelig stopp.
Med et rikt utvalg av sinte ord
slo hun løs på stoler og bord.
Så slamret hun igjen døra med et brak.
Da det ble stilt sa den en spakt,
Ja, ein kan sei ka`n vil om a Karin,
men hu let da iallfall att dørin.

Medlemsbladets blomst
Medlemsbladets blomst går
denne gang til Per Bue.
Per vært den praktiske
lederen for oppussingen på
Fjellsetra. Og det er ikke få
timer som er medgått her i
løpet av høsten.
At Per i Skandia Cup
sammenheng ble titulert
Mr. Fix og Årn var bare rett
og rimelig. En mann som
kan fikse det meste av praktisk arbeid er av uvurderlig
betydning for klubben.
Klubben takker deg og
gratulerer med
Medlemsbladets
blomst.

IVAR VALSTADs IDRETTSSTIPEND
Alpinistene Therese Neergaard og Markus Nilsen tildeles årets stipend

2006

Ved klubbens 100 års jubileum i 2003 fikk klubben en gave på kr. 30.000,- av familien til Ivar Valstad for utdeling av stipend til unge idrettsutøvere i Freidig.
Dette går over 3 år hvor det da utdeles to stipend a kr. 5000,- til en gutt eller jente. Årets to stipend på kr.
5000,- til hver går til de to meget lovende og dyktige alpinistene Therese Neergaard og Markus Nilsen.
Klubben gratulerer begge to og ønsker lykke til med årets sesong.

TO AV FREIDIGS FOTBALLDOMMERE
UTMERKER SEG

Monica Løkkeberg; var assistentdommer i cupfinale
for kvinner på Bislett. Monica har fått oppleve mye i
løpet av sesongen både som dommer og assistentdommer. Hun var på Norges Fotball Forbunds (NFF)
samling på La Manga i vår, er i NFF sin talentgruppe
for kvinner , deltatt i internasjonal turnering både i
Stavanger og Tallin, dømt flere kamper som dommer i
3 div herrer og Toppserien Kvinner. Ett av de største
talentene på damesiden i Norge

Mads Hagerup-Lyngvær; Skandia Cup`s dommeransvarlig har hatt en god sesong som dommer i 3 div
herrer samt at han har debutert i nasjonal gruppe
som assistendommer i Addeco-ligaen (1 div). Vi håper og tror at han blir fast inventar der neste år.

KLUBBEN GRATULERER BEGGE TO OG ØNSKER
LYKKE TIL MED VIDERE DOMMERKARRIERE.

Hilsninger & takk til medlemsbladet
Jeg vil på vegne av min mann Thor Dahl få takke for
hilsen til hans 85-årsdag 6.7.06. Hjertelig takk!
Vennlig hilsen Aud Dahl

Hjertelig takk til Hovedstyret, Ordenskollegiet i
Hyllkaka og gode venner på Fjellseterstua for oppRandi Loktu
merksomheten ved min 70 års dag.

Mange takk for hyggelig hilsen i anledning min 70Knut Risan
årsdag 21. oktober!

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og oppmerkAud
somhet ved Thors bortgang.
Tonje, Jannike, Lene

Hjertelig takk for oppmerksomheten på min 70-årsdag.
Edvin Baldersløw-Kværnø

LYST PÅ NOE FINT TIL JUL?
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.

Per i aksjon på Fjellsetra.
4
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A L L I D RE T TE N
et,
Det er strøm i vann
a.
akkurat som Nidelv
men!
Vi d r i k k e r o p p s t r ø m

på Eberg SFO er godt i gang!

(Bildene er tatt
av Ann-Iren Skjevik).

Eberg skoles SFO (skolefritidsordning) har i samarbeid med
Freidig for andre året på rad satt i gang et tilbud om Allidrett
for de fra 1 til 4 klasse. Tilbudet er åpent både for de som går
på SFO og de som ikke gjør det. Dette unike samarbeidet har
etter hvert blitt kjent både innen og utenfor Trondheim, og
flere andre skoler i Trondheim har nå fulgt opp denne flotte
ideen fra Freidig/Eberg SFO. Høsten 2006 er det 99 barn som
har meldt seg på dette tilbudet. Disse er fordelt med 41 barn
på 1 trinn, 39 barn på 2. trinn og 19 barn på 3 trinnet.
Daglig leder ved Eberg SFO, Ann-Iren Skjevik, kan meddele at
tilbudet er svært populært.
Ungene får bli kjent med ulike
idretter. I uke 47 var det innebandy som stod på programmet, noe
som gjenspeiles på bildene.

Vil du vite enda mer om strøm og
energi, kan du besøke elektrorommet
på Vitensenteret
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BE NN ET T AS

HÅNDBALL
J E NT E R 19 9 4

Mellom kampene samlet vi oss ved Freidig
campen, og fant på noe tøys og tull

Vi er nå 11 aktive spillere på laget, og er har godt
oppmøte på alle treninger og kamper. Vi har siden i
sommer hatt en del utbyttinger på laget, blant annet
har vi fått ny trener, Carina Ulsund. Laget er en fint
sammenspleiset gjeng, ivrige og med masse humor.

Omsorg
G jort mulig av ØkonomiService©

I vår deltok vi i Selbu-cupen, noe vi også gjorde våren 2005. Dette var akkurat like artig som året før!
Med kjempefint vær, mange kamper, overnatting og
disko på kvelden, var dette noe vi hadde gledet oss
lenge til. For første gang spilte vi dessuten cup med
sluttspill, noe som var en ny og spennende erfaring
for oss.

Trener Vidar Magne får en kald dusj
etter at vi har vunnet semifinalen!

Med hensyn til resultater så kom vi helt til finalen i Bsluttspillet, noe vi var svært fornøyde med. Da vi skulle til pers i semifinalen, lovte daværende trener Vidar
Magne at alle skulle få dynke han med vann dersom
vi vant semifinalen. Det var med skrekkblandet fryd
Vidar etter hvert utover i kampen skjønte at vi kom til
å vinne, og at han kom til å bli veldig våt…
Alt i alt hadde vi en kjempefin tur, og satser på å delta i Selbu-cupen også til våren 2007.

Hilsen J1994 Freidig

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

Lagbilde våren 2006
8

Under angrep i semifinalen
9

Jenter 11 år trives med håndball !
Freidigs håndballag for jenter født 1995 er en fin gjeng som har det moro når de får spille håndball. Og det får de ganske ofte! 12 av totalt 18 seriekamper er avviklet i høstsesongen, og alle
er godt fornøyde med resultatet: 7 seire, 1 uavgjort og 4 tap. Det er fortsatt 13 spillere på laget,
og så pass bør det være, håper alle kan fortsette lenge. Vi har hatt stabilitet på trenersiden, noe
som har ført til en fin utvikling og framgang for alle jentene. Merethe Claussen er inne i sin 4.sesong som trener for laget. I høst fikk hun selskap av Grete Hopland, som bl.a. har erfaring fra
J94 tidligere. Denne sesongen trener vi hver mandag fra kl.16-17 i Nidarøhallen.
Bildet er fra premieutdelinga i årets Selbu Cup,
og er tatt av Hilde
Paulsen.
Vi satser på ny deltagelse der i 2007 samt
en cup eller to i
Trondheim når serien er
ferdig.
Wenche Strand,
oppmann.

FOTBALL
FREIDIGs LG94
Lillegutter 94 har hatt en super siste sesong med 7’er fotball!!!
Vi har hatt 2 lag i serien, som begge har gjort en fantastisk jobb!
Av cuper har vi i år deltatt på Kvik cup, Nardo cup, Skandia cup,
Levanger cup, Tunga Cup og Thorvaldsens minnecup.
Vi hadde, tradisjon tro, en super avslutning av sesongen med pizza
og brus, samt at vi var tilskuere på RBK’s siste hjemmekamp!

Lagbilde av Freidig City på
Skandia Cup: Bak f.v. William,
Fredrik, Niklas, Simon og Hans,
Midten f.v. Kristoffer, Karl,
Håvard, Simen og Ørjan,
Liggende foran Christian.

Vi gleder oss til nye utfordringer
med 11’er fotball til neste år :o)

Premieutdeling på Kvik Cup: Jonas H,
Arild, Johan, Niklas, Fredrik og Simon.

Premieutdeling for Freidig United på Tunga Cup: Henrik,
Rasmus, Peder, Sigurd, Johan, Mads, Andreas, Olav og
Jonas D.

BRØSETVEIEN 168 7048 TRONDHEIM
TLF. 73 95 40 40 - 73 95 40 42

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS!
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Opptoget i Skandia Cup, juni ‘06.

GJENSYN MED FOTBALL- GUTTENE FRA RAMALLAH
Dette handler ikke om politikk, men mine inntrykk og opplevelser fra besøk
i et okkupert land.

På besøk i Ramallah høsten 2006.
I tiden 6. – 12. nov fikk jeg igjen muligheten til å besøke det Palestinske fotballaget Alamari som deltok i
Skandia Cup i 2005.
Laget holder til i byen Ramallah som ligger ca 10 km
nord for Jerusalem. Guttene bor i en flyktningeleir
som ble etablert i 1948. Husene består av små grå
en og to etasjers murhus bygget sammenhengende
med smale gater, og forholdene i leiren er i det hele
tatt svært elendige.

Jeg har hatt e-mail kontakt med en av guttene som
heter Ahmad og som snakker bra engelsk, og jeg
gledet meg svært til gjensynet med han og andre fra
laget.
På Almari Youth Senter ble vi tatt imot av ledere og
gutter.
Idet vi kom til senteret hørte jeg guttene rope Jørgen,
og gjensyngleden var stor begge veier.
På fotballklubbens kontor hang vimpler fra Freidig og
Skandia Cup, og vi ble servert kaffe og kaker. Det ble
overrakt gaver og utvekslet taler og hilsener. Jeg
måtte jo fortelle at vi ikke hadde noen konkret invitasjon denne gangen, men at de ikke var glemt og at vi
kanskje kunne få muligheten til å invitere et lag fra
klubben senere.
Det hele er jo et økonomisk spørsmål. Og vi i
Vennskapsbyforeningen jobbet hardt i 2005 for å
skaffe ca kr. 350.000 som reise og opphold kostet for
laget.
Her er den
8 meter høye
muren som
deler byer
og folk.

Her er vi i
Gamlebyen i
Jerusalem og
ved klagemuren. Det er
sabbat og
mange bedende
på plass ved
muren.
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Hjemmebesøk - en ære:
Da jeg inviterte lederne og senere Ahmed hjem til
oss i fjor, ble jeg fortalt at den største æren jeg kunne
vise dem var å invitere dem til mitt eget hjem. Derfor
ble jeg også invitert hjem til Ahmad etter besøket på
klubbkontoret.

Sammen med Ahmad og 2 andre fotballgutter samt
journalist og fotograf fra Adressa, var vi hjemme til
han. Der fikk jeg hilse på hans mor og se hans lille
hjem. Vi satt der en stund og pratet sammen, og guttene fortalte ivrig og gestikulerende om den ufrie og
triste hverdagen de har. De kommer jo ingen steder
fordi de ikke får tillatelse til å passere kontrollpostene
ved muren. De er kort og godt innestengt bak murer.
Det er bare 10 km til Jerusalem, men ingen av de jeg
snakket med hadde vært i sin hellige by på 5-6 år. De
får ikke tillatelse til å reise ut av byen. Og da snakker
jeg om både guttene i leiren, ordføreren og varaordføreren.

Arrestert og banket.
To av guttene hadde vært arrestert, banket og satt i
fengsel, den ene av dem i 2 måneder. Natta før vi
var der hadde bevæpnede Israelske soldater stormet
inn i leiren og arrestert venner av guttene. Det er ikke
vanskelig å forstå at den fastlåste politiske situasjonen som har vært slik i over 50 år er fortvilt. Alle
snakker om fred, men situasjonen er uforutsigbar og
gjør dessverre at vold avler vold.

Møte med kjente Palestinske politikere
Vår delegasjonen med ordfører Rita Ottervik i spissen
var gjester til Ramallahs nye kvinnlige ordfører, og vi
hadde flere møter og felles orienteringer om de prosjekt
Trondheim Kommune deltar i, og prosjekt som vennskapsbyforeningen jobber med. Vi besøkte også
Jerusalem og Jeriko. I Jeriko var vi gjester hos ordføreren, og vi fikk møte den kjente Palestinske sjefsforhandleren Saeb Erakat. I Ramallah møtte vi den kjente
kvinnelige politikeren Hanan Asrawi som var statsråd i
Arafats regjerning. Interessant var det også og møte folk
på det Norske Representasjonskontoret for Palestina.
Organisajonen Right to Play som er stiftet av Johan Olav
Koss holder til i Ramallah, og de folkene besøkte vi en
formiddag og fikk høre om deres arbeid og knytte kontakter der.

Med bevæpnet livvakt.
Lørdag 12.nov.var det 2 år siden Arafats død og vi var
sammen med Ramallahs ordfører tilstede på en stor minnetilstelning på Mukatan i Ramallah. Det er stedet der
Arafat hadde sitt hovedkvarter og hvor han ligger begravet.
Det var tusenvis av mennesker tilstede, og hundrevis av
væpnede soldater holdt vakt over alt. Vi overvar en lang
seremoni med en rekke taler som kulminerte med talen
til den Palestinske Presidenten Abbas.
For et liv og røre for en fredelig Freidigmann. Det er nok
første og sikkert siste gang jeg har væpnet livvakt som
følger meg hele tiden. Det hele foregikk imidlertid fredelig for seg, men ga oss alle et meget sterkt inntrykk av en
spesiell seremoni og kultur i en helt annen verden enn
vår egen fredelige hverdag i Trondheim.

Takknemlighet
Jeg er ikke politiker, og for meg og
mitt lille engasjement handler ikke
dette om politikk.
Jeg ville være med og gjøre noe
positivt for ungdom som lider i den
triste hverdagen de vokser opp i.
Ved å invitere dem til Trondheim og
Skandia Cup ei uke fikk de se en
annen verden. Vi ga dem et minne
for livet, og takknemligheten for
den uka de fikk i Trondheim var
stor.
Gleden ved å se oss tilbake igjen i
Ramallah var derfor også stor. Da
vet de at noen utenfra deres egen
verden ikke har glemt dem, men
ser hvordan de har det, og kan fortelle om deres hverdag.
Jeg er takknemlig for å ha fått lov til
å bidra med litt, men har selv også
fått se og opplevd litt av hvordan
deres hverdag arter seg, og det har
gitt meg mye.
Jørgen Geving

Åpningsseremonien
overvåket
av Palestinske
soldater.

Vaktholdet
ved scenen
var stort og
med godt
væpnede
Palestinske
soldater.
Møte med 3 av fotballguttene.

Ordfører Rita Ottervik og jeg
slapper av i Jeriko.
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Vellykket Hyllkakfest
Hyllkakas årsfest ble avholdt 13. oktober på klubbhuset. 54 gjester hadde en hyggelig
kveld med god mat og drikke, taler og muntrasjonsråd. Styret ønsker å overbringe en
stor takk til de som tilberedte maten og serverte gjestene.

Billedserie fra middagen
hvor gjestene koser seg.
Serveringsdamen er fra J17
fotball.

ALPINT

Høstsamling

Ivrige unger, trenere og foreldre har fått satt tålmodigheten sin på prøve i høst, - snøen har uteblitt i det ganske
land.
De ivrigste starter skisesongen allerede i august/september. Flere samlinger på Galdhøpiggen Sommerskisenter –
Juvass- ble avlyst. Det samme ble den årvise familiesamlingen i høstferien.
For å beholde det gode sosiale fellesskapet i gruppen ble det derfor viktig å finne alternativer.
I løpet av høsten har vi arrangert flere barmarksamlinger. Blant annet i Skistua-området, med overnatting i det nedlagte militæranlegget på Gråkallen.
Morsomt og annerledes, men ikke til å anbefale når
kulden setter inn, - varmen var nemlig slått av.
I høstferien samlet flere familier seg på Oppdal. 21
utøvere, fra 8 år til junior, fikk tre flotte dager sammen
med Oppdals unge alpinister.
Fredag morgen møttes vi i Hovden og hadde ”melkesyretrening” opp store deler av bakken.
Kveldsøkta ble unnagjort i gymsalen i form av sirkeltrening.
Lørdagens program ble høydepunktet for mange på
flere måter. Topp-tur til Sissihøa 1632 moh i strålende
sol og klar høstluft var fantastisk.
Ca. 40 stykker kunne ta en velfortjent rast på toppen.
Utsikten var upåklagelig, vi kunne se både Snøhetta,
Trollhetta og Blåhø.
På kvelden samlet vi oss til felles middag i
Villmarksleiren.
Søndag opprant med like strålende vær og noen minusgrader.
Frem til lunsj gikk tiden med i Villmarksleiren. I god
alpinånd ble grenser pushet, og følelsen av mestring
ble desto større.

Vi avsluttet det
hele med allsidig
lek og trening på
kunstgressbanen i
sentrum av
Oppdal.
Takket være god
innsats i forkant
fra trenere og foreldre fra begge
klubber ble det en
kjempesuksess. Et
velregissert og allsidig program ga
oss mange gode
opplevelser, som
vi skal bygge videre på.
Ei flott helg som ga gode vibrasjoner til det sosiale
fellesskapet i gruppa.
To turer til Tarnaby har det blitt, men nå har heldigvis
snøen kommet litt nærmere, selv om det ser ut til å
drøye noe før de nærmeste anleggene kan åpne.
Minusgrader og snø står høyest på ønskelisten til disse ungene. Håper ønsket blir innfridd om ikke så
lenge.
Skrevet av Audhild Aksnes Evjen

Ingen navn nevnt, så ingen
glemt =)

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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L I T T H I S TO R I e
En lagshytte blir til …
Fra Færstadhaugen til Fjellseter
Sportsklubben Freidig sprang i sin tid (1903) ut fra Trondhjems Ynglingeforening.
Denne kristelige ungdomsforeningen hadde tilhold i egne lokaler i Prinsens gate og
egen hytte på Byåsen. Navnet på hytta var ”Færstadhaugen”. Mange kjenner nok
også til navnet ”Freidigstien” oppe i Storhaugen.
Artikkelen ”Trondhjems Ynglingeforenings hytte” viser
at Freidigmedlemmer spilte en aktiv rolle i byggingen
av både hytta og vegen. Et av våre medlemmer kom
over denne artikkelen i Byåsenminner fra Årbok 2005
for Byåsen Historielag, og mente den kunne være artig lesning for våre medlemmer, spesielt den eldre
garde. Artikkelen stod opprinnelig i Sportsklubbens
Freidigs medlemsblad nr 3 fra 1932. Vi har funnet
frem til dette bladet, og gjengir artikkelen i sin helhet
og i sin opprinnelige språkdrakt. Hytta ble oppført i
1912, så de mente det var passende med et 20-års
jubileum i 1932. Området det er snakk om heter i dag
Storhaugen (på Byåasen). Men den gang favnet
Færstadhaugen om større områder enn i dag.
Det er usikkert når bruken av hytta på ”Færstadhaugen” opphørte, og hva som skjedde med hytta og
bruken av den. Men Freidig har jo som vi alle vet
Fjellseterstua/Freidighytta. Vi har bedt Svein Linge
Solberg si noen ord om hva som var bakgrunnen for
at Fjellseterstua hytta ble tatt i bruk av
Fredigmedlemmene:
På 1930-tallet hadde Freidigmedlemmene tilhold i
annekset på Fjellseter Turisthotell. Hotellets direktør
Haakon Høyer var en sann Freidigvenn og Fjellseter
ble utgangspunktet for Freidigs skiløpere. Her lå
Fjellseterbakken og her ble det årlige klubbrennet i

Freidig arrangert. Det går fortsatt frasagn om de berømmelige kjøttmiddagene som var et høydepunkt
under avviklingen av klubbrennene. Dessverre ble
Fjellseter Turisthotell flammenes rov i 1946. Men
Høyers direktørbolig ble stående og ble senere overtatt av Trondheim Kommune. I 1985 inngikk Freidig
en leieavtale med kommunen og under ledelse av
Freidigs Øystein Larsen ble det igangsatt et storstilt
oppussingsarbeide. Siden den tid har boligen - som
nå omtales som Fjellseterstua eller Freidighytta – i
hovedsak blitt benyttet av Hyllkakas medlemmer. I
2003 var Hyllkaka – takket være testamenterte gaver- i stand til å kjøpe Fjellseterstua av kommunen.
Hyllkaka forærte denne i gave til moderklubben i forbindelse med Freidigs 100-årsjubileum.
Hver tirsdag samles Hyllkakveteraner til kaffekos og
Freidigprat i Fjellseterstua. Den fungerer nå som et
utrolig viktig møtested for medlemmer som i mange
år har ”slått et slag for vårt idrettslag” (ref.
Freidigsangen) . Kollegiet har nå planer om å arrangere en kåseriserie hvor medlemmene skal få anledning til mimre og skryte av sine bragder med og for
Freidig. Kåseriene er tenkt gjennomført som powerpointpresentasjoner som etter hvert kan legges ut på
Freidigs hjemmeside. På denne måten håper man å
kunne ta vare på viktig Freidighistorie.

Ta turen innom
Fjellsætra du også
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Trondhjems Ynglingeforenings hytte
Gjengitt fra Sportsklubben Freidigs medlemsblad mars 1932, nr 3/7 årgang.
”Ferstadhaugen” kan altså nu (i 1932) feire 20-års jubileum, og ”Freidig”, som var underavdeling av
Ynglingeforeningen den tid, nedla et stort og interessert arbeide ved denne anledning. Hytten blev et yndet utfluktsted for klubbens medlemmer, med mange
”morosame stundar”. Av den gode gamle garde som
var med den gang, kan nevnes:
Arthur Wichstrøm, Emil Rognhaug, Harald
Mortensen, O.S.Tellesbø, Fridtjof Pettersen, Peter
Nordby, Johan Lyng, Harald Knudsen, Axel Nordby,
Bernhard Falstad, Magne Nyøn, Håvard Kronstad,
Aksel Bruun, Helge Grevskott, Sverre Aspås m.fl.
Vi har bedt senior i dette utvalgte selskap, hr.
O.S.Tellesbø, fortelle litt fra ”Færstadhaugens” tilblivelse, om arbeidet og livet der oppe ”i de dage”. Hr.
Tellesbø har ordet:
Ja, det var i de dager, da Ynglingeforeningen hadde
sin foreningsbygning øverst oppe i Prinsens gate. Jeg
antar, at de fleste av Freidigs medlemmer vet hvor
det var, og jeg er sikker på, at ”den gamle garde” ikke
har glemt våre prektige samfundslokaler der oppe og
mange hyggelige stunder vi hadde der om kveldene
hele vintersesongen igjennem. Mange av dem, som
er nevnt her foran, var faste stamgjester og kom så å
si hver eneste kveld i foreningen. Det er jo over 24 år
siden dengangen, da planen til ”Færstadhaugen” blev
utklekket og det vil jo si det samme som at vi den
gang var unge folk, ja til dels meget unge en del av
oss.
Nu hadde man det jo så hyggelig i kameratslig samvær der oppe i foreningslokalene, men den alltid tilstedeværende friluftstrang hos Freidig-guttene lokket
ut i skog og mark og det gode kameratskap fremkalte
et stadig sterkere ønske om å kunne få et sted ”for
seg selv” ute i marka, hvor man kunde hygge sig
sammen. Ha sitt eget sted, hvortil man kunde ta en
fellesutflukt på ski en vakker måneskinsaften og efter
en kortere eller lengre tur kunde slå sig ned en liten
stund for å få seg en god, varm kopp kaffe og en
pipe, før man drog ned til byen igjen. Eller hvor man
en søndagsmorgen kunde jumpe ut av køia og bare
behøvet å gå utenfor døren og spenne skiene på og
være midt opp i sneen og hele herligheten med en
gang.
Nu for tiden er det jo så, at så å si alle og enhver
næsten har sin egen hytte, men det var ikke så den
gang. 20 år er jo ikke noget langt tidsrum egentlig,
men når det gjelder forståelsen av ”friluftslivet”, hvilken kilde til glede og så vel legemlig som åndelig
strykelse det ligger i å komme mest mulig ut i den frie
natur, farte om i skog og mark og fjell, da er det en
uendelig stor forskjel på den almene oppfanting he-

rav den gang og nu, og da spesielt innen den krets
hvor Ynglingeforeningen hørte hjemme. Men som det
alltid er i livet. Det er ungdommen, som bærer de nye
ideer frem og som ved sin urokkelige tro på og tillid til
den sak de har tatt opp, omsider fører seieren hjem.
Og slik gikk det også da unge Freidiggutter hadde
satt sig som mål å få sin egen hytte. Foreningen hadde i mange år leiet sommerlandsted snart her og
snart der, men denne ambulerende tilværelse var av
mange grunne ikke tilfredsstillende. Som leieboere
hadde man jo ikke full frihet, og så manglet man jo tilfluktssted i den herlige vintertid.
Stadig kom på foreningsmøtene spørsmålet opp om
utvei til å få sitt eget sted i marken, og stadig var det
emnet for samtalen i de lange vinteraftener, når man
satt sammen i kameratslig samvær. ”Den gamle garde” har gjennem sitt virke i ”Freidig” årene oppover
vist, at den har været både energisk og målbevisst,
og resultatet kunde derfor ikke bli annet end at målet
nåddes og ”Ferstadhaugen” blev det ettertraktede friluftshjem.
Gjennem en pengegave fra en ungdomsinteressert
friluftsmand fikk man midler til å kjøpe et stykke på 5
mål, som senere blev ytterligere utvidet med 2 mål
ved tilskudd fra foreningen. Og så gikk man straks i
gang med å oppnevne en byggekomite.
Forutsetningen var imidlertid at foreningens medlemmer i størst mulig utstrekning skulde hjelpe til med å
få det hele i stand, og det var sikkert, at dette også
blev gjort.
Arkitekt Claus Hjelte leverte gratis tegning til hytten,
og meget av arbeidet for øvrig blev gratis utført av
medlemmene.
Når jeg nå skal komme nærmere inn på nogen av
disse arbeider, som blev utført, vil jeg nevne anlegget
av vei opp på hytten. Det var jo det første som måtte
gjøres, skulde man få frem byggematerialene.
Lørdagsnatt på lørdagsnatt i den vakre junimåned
samledes en fast arbeidsstab, samtlige gamle
Freidig-gutter, og det klang av hakker og spader som
støtte på sten, og øksehugg i skogen fortalte om rydningsarbeide deroppe. For å gi en skildring av livet på
Haugen i de dage, vet jeg ikke noget mer illustrerende end å la Dem, hr. redaktør, få denne skildring
av en lørdagsnatt der oppe, fra et av
Ynglingeforeningens gamle medlemsblad
(septbr.1910):

På veiarbeide.
Det var lørdagskveld. En livlig skare på 10 mann med
obersten i spissen toget ut av Ynglingeforeningens
port, med økser på skulderen og skrepper på nakForts. neste side
ken.
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Det var pionerer, de første veiarbeidere på foreningens nye landstedstomt Ferstadhaugen på Byåsen.
Disse ti bolde menn skulde ta eventyrlandet i besiddelse og ved hjelp av økser, hakker og spader tvinge
det ind under civilisasjonens seirrike fane.
I forveien kjørtes op hakker, spader, trillebører, baner
til disse og en av foreningens største ”kaffe-Larser”. For man vet jo – uten kaffe og mat er helten ingenting
– og den sorte nektar har jo egenskaper som er ubestridelige. – ”Gaustad, har du husket på kaffen?” sa
obersten. ”Ja da, både kaffen å fløiten å så sokkeret”,
svarer tiltalte, som har fått bestalling og certifikat som
kokk på ferden.
Omsider er man da kommet op til det forjettede sted
og læsser av vognen og berger `n ”Lars”. Kokken får i
opdrag å søke opp et passende illsted, og de andre
går i gang med å gå op einedommen og stikke ut vei.
”Ja, her må vi ta den”, sier obersten og legger så i
med en redegjørelse og sakkyndighet, som gjorde
skam på alle andre – til å begynne med. Omsider var
man klar over hovedtrekkene, og det var bare å begynne. Længe varte det ikke før de første øksehugg
sang og træ efter træ uten nåde og barmhjertighet
måtte falle for fote. Han ”Kal” var leder for utryddelsen
og han tok ikke med silkehansker på de stakakrs
bjørke- og rognetrær som stod ham iveien. Ned måtte
de og skulde de. Efterhvert som skogen åpnedes
stod hakker og spader i beredskap til å gå løs på rydningen. Løitnanten og Jesvinten hakket så jorden
spruttet, rev og slet i røtter og stein, og alle hang i. –
Av og til hørtes knitret av de tørre kvister som kokken
hadde samlet sammen, og rett som det var, kom der
et gaul: ”Kaffen e`færdi`”. – ”Har itj ti`enno, vi må gjørra færdi te hit først. Klokka e`da`tj mer enn ellev”. Og
ansporet av utsikten om snarlig kaffe bøiedes igjen
de møre rygger og bårerne fyltes og røtterne måtte
tilpers. Jesvinten hadde funnet sit spesialfelt. ”Her må
nemlig opkjørselen fra hovedveien være, og her må

der bygges en solit skråning av stein og fyldes”, og
som sagt så gjort. Med en assistent gikk han i gang
med å samle stein, rev og slet i løst og fast, slepte på
rene berg og bygget. Og resultatet var storartet, syntes han – og sa de andre.
”Å, så va`det kaffen”. Det var obersten. Han hadde
lagt i det som en liten husmann, svetten silte av ham.
Hans ord vakte vill begeistring og så fort som det kan
la seg gjøre, var verktøiet lagt bort, ryggene rettet og
frem til den ventende nektar ved Gaustads fot.
Skreppene blev revet op, kaffekoppene og smørrebrødet kom frem og kaffen skjenket opp. – Jo, apetitten var kommet lot det til. Den ene brødskive efter
den annen forsvandt. Det blev mindre og mindre igjen
på`n ”Lars”, og tilslut satte kokken i et angstfult skrik:
”Di må da hus`på at vi ska ha en gang te`”. – Så blev
der holdt en liten pause med en ”røik at på maten”,
litt prat og sang og så på`n igjen.
Arbeidet skred lystig frem mens aspens blade sitret i
den klare juninat. Omsider var klokken blitt 2 ½ og arbeidet avbrøtes. Det første store løft var gjort, og det
godt gjort. Så samlet man redskapene og gikk bort til
kokken for å få en siste trøstende tår før hjem-marsjen. ”Jau da, di kain da tru æ har kaffe, nykokt kaffe
forstår di”, og ni glade ansikter ventes mot ”kaffelarsès” svarte korpus. Øinene begynte å bli små på en
del. ”E du trøit?”. ”Næ, da”. ”Ska du ha mer kaffe?”. ”
Næ, no ha Jesvinten fått fir` koppa – ska`n få nå
mer?”.”Ja da, la`n bærre drekk”.
”Er dere snart færdi nå da” sier obersten, ”så går vi”.
”Takk for oss da”. – ”Sjøl takk”. – Og så ruslet man
hjem. Da man kom ut på bakkekanten, strålet solen
frem, Strindfjorden glitret som det bare guld og fjellene blånet og skogen skjen i sin grønne drakt, mens
duggen blinket og blomstrene åpnet sig og smilte mot
solen.

VELLYKKET OPPUSSING
AV FREIDIGS HYTTE PÅ FJELLSETRA
Så er oppussingen av Freidighytta fullført. Nå gjenstår en del utvendig maling, og det
vil bli utført til våren.
Noe arbeid har vært utført på dugnad. Det gjelder først og fremst riving av gammelt
tak. Her var det stor og fin dugnadsinnsats i 3-4 dager. Videre har vi hatt dugnad på
en del andre oppgaver som bl.a. maling og beising. Og utført ikke minst kontinuerlig
ryddearbeid de 8 ukene arbeidet pågikk.
Snekkerarbeidet har vært utført av John Asbøll og
assistent Henrik Bakken fra Svorkmo. Per Bue og
undertegnede har vært klubbens hovedansvarlige for
arbeidet..
Fra Hyttestyret har Svein Christiansen og Niels
Ulleberg hatt mange dugnadstimer med rydding, muring og maling. Niels har snekret ny utvendig trapp
ned til kjelleren. Og i tillegg til Hilmar Løkke og
Gunnar Dyrendal fra klubbhuset, har en del veteraner
vært med og tatt i noen tak.
Arbeidet ble mer omfattende underveis, det skal ikke
legges skjul på det. Men når det er sagt, så ville det
være ”strutsaktig” å overse og unnlate å gjøre noe
med de svært store råteskadene som kom i dagen
etter hvert. Det ble derfor bestemt underveis at nødvendig arbeid måtte utføres nå mens vi hadde snekkere med fullt utstyr på plass. Penger hadde vi arvet
fra Per Jystad, og vi vet at dette ville være helt i Per
sin ånd og ønske.
Når vi nå også hadde meget dyktige snekkere der
som kunne ta på seg mer arbeid enn bare takarbeidet, så var dette bare fenomenalt. Alle våre Freidigveteraner og trofaste hyttebrukere var enige om at
dette var nødvendig og ar resultatet ble flott. Ja. Arne
Røe sa det på følgende måte: De er ikke snekkere,
de er kunstnere.

Omfattende råteskader utbedret
Råteskadene på hytta var svært store. Begge verandaene, både gulv og rekkverk, var helt oppråtnet. Ja,
folk kunne risikert å ha ramlet ned i kjelleren !
I venstre krok ved inngangspartiet var det et stort råtehull i taket. Vannet som hadde rent nedover veggen
hadde ødelagt en god del av tømmerveggen. Gulvet
innenfor inngangsdøra var råtnet en meter fremover.
Døra ble snudd og trappa omgjort slik at vannet nå
ikke rinner inn i hytta under dørstokken. Utbygget i
storstua viste seg å ikke være tømmerkasse, og ved
riving av råtne bordkledninger oppdaget vi at det
overhodet ikke var isolasjon i veggene der !
Alt dette ble derfor utbedret i tillegg til nytt tak, så nå
har vi ei topp hytte i mange år.

Hytta fremstår nesten som ”ny”. Med nytt tretak og
kobber takrenner, nye flotte utskårede vindskier og
nye verandaer og rekkverk er dette blitt flott. Det er
ikke få markatravere som har stoppet opp og skrytt
av arbeidet underveis. Folk har likt det de har sett, og
det store arbeidet klubben har gjennomført. Det viser
også at Sportsklubben Freidig tar ansvar for sin
eiendom i Bymarka.
Jørgen

Se bilder på baksiden

Klubben ønsker større bruk av hytta
Storstua har spiseplass til ca 30 personer, og det er plass til ca 20 i peisestua
Nå håper klubben og hyttestyret at stedet blir brukt enda mer av medlemmene.
Vi savner større bruk av hytta ifm. avdelingenes møter, samlinger og avslutninger.
Hva med å ha hytta som utgangspunkt for treningstur i marka ?
Hva med løpetur/skitur i marka etterfulgt av peiskos med noe godt å spise og drikke etterpå ?
Hytta har et bra utstyrt kjøkken (med vaffeljern! )
Forespørsel om leie og bruk av hytta rettes til Freidigs kontor tlf. 7390 0755.
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Returadresse:
BLAD

Sportsklubben Freidig
Postboks 4642
7451 Trondheim

Alle fotos: Tor Beisvåg.

FRA OPPUSSINGEN

Gammeltaket rives.
Fra v: Per Bue, Edvard
Dyrendal, Knut Berg.

PÅ FJELLSETERSTUA

Humøret på topp i dugnadsgjengen.
Fra V: Svein Christiansen, Rolf Eggen
Nielsen, Jørgen Geving, Per J. Nergaard,
Kjell Okkenhaug, Gunnar Bragstad.

Fjellseterstua med nye
verandaer.

Årsmøtet for klubben er berammet til 1. mars neste år.
Fristen for stoff til medlemsbladet er 4. februar
(må overholdes).

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

