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SORGENFRIVEIEN 9, 7037 TRONDHEIM
TLF. 73 82 12 12 - FAX 73 82 12 19
E-mail: mona@offset-trykk.com

Fra hovedstyret :

MEDLEMSKAP
I SP.KL. FREIDIG

I forbindelse med gjennomgang av med-
lemsregisteret 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 innmel-
dinger (og utmeldinger) skjer fortløpende
til huset. Dere har kontakten med "gras-
rota" og opplever nye aktive i gruppen og
at andre slutter. Hjelp oss å holde med-
lemsoversikten 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

STØRST UTVALG - LAVESTE PRIS

• VM i Orientering i 2010 skal foregå i Trondheim og Sp.kl. Freidig er medarrangør.
O-avdelingens folk er allerede i gang med forberedende arbeid.

• Håndballavdelingens folk er Parkeringsvakter på Fjellsetra i år. Dette er dugnadsjobb i regi av kommunen.
Skal du på ski og parkerer på Fjellsetra så støtter du klubbens håndballavdeling.

• Alpinfolket har endelig fått snø, og når den først kom så kom den i store mengder. I tillegg til trening og konkur-
ranser for de aktive, så er klubbens Alpinfolk også meget aktive som arrangører med FIS-renn og NM Junior1.

• Klubben driver i 2007 Allidrett både på Berg og Eberg skole. Dette foregår i skoletiden og her har klubben vår
vært først ute med et slikt opplegg i Trondheim. At Strindheim IL tok æren for et slikt opplegg i Adressa var litt
på kanten. De hadde nemlig kopiert vårt opplegg.

• Klubbhusets møterom i II etg er oppusset nå på nyåret. Teppe på gulvet er erstattet med vinylgulv, og de gamle
sofaene er erstattet med nye skinnsofaer. Dette ble veldig bra.

• Per og Jørgen har hatt storopprydding i klubbens gamle og store arkiv i ” saferommet” i klubbhuset.
Mye gammelt papirmateriell ble kastet. Til slutt ble det 400 kilo å kjøre bort.

• Klubben har i sin 103 år lange historie hatt en stor sangtradisjon på sine sammenkomster. I vinter har vi på
klubbhuset jobbet med å skrive disse ned for å få tatt bedre vare på dem. Nå skal de lagres elektronisk, og
kanskje vi legger noe av det ut på vår hjemmeside også.

• Mitt liv i Freidig er en presentasjon av Freidigveteraner som er dratt i gang av Svein Linge Solberg. Først ute var
Ørnulf Raaen og det ble en fin presentasjon av en skikkelig veteran.
Dette lages i Power Point og presenteres på Fjellseterstua for hyttegjengen der på tirsdager.

• Med Per Bue i spissen (selvfølgelig når det praktisk arbeid) skal vi skifte 14 gamle vinduer på klubbhuset nå i
februar. Litt av en dugnadsjobb det også, men pytt pytt …….

• Til sommeren skal Sør-Trøndelag Bedriftsidrettskrets sette i gang arbeidet med å legge kunstgress på sin grus-
bane som ligger ved siden av vår kunstgressbane på Eberg. Det skal bli tre 7`er baner og Freidig vil være første
samarbeidspartner for Bedriftsidretten. Nok en berikelse for nærområdet.

• Freidigs juniorlag i fotball har raknet igjen. Spillerne går til Ranheim og Strindheim.
Hadde vi fått beholde alle disse gode og lovende spillerne ville vi hatt et av byens beste juniorlag i 2007. Men dessverre slik
blir det ikke. Nå er det ikke dette første gangen at lovende juniorer forsvinner for oss. Dårlige treningsforhold har vært mye av
årsaken tidligere, men slik er det nok ikke nå. Den viktigste grunnen er nok at klubbens seniorlag ligger i 5. divisjon og ikke er
attraktiv nok for litt ambisiøse spillere. Trist, men sånn gikk det igjen desverre.

• Håndball har god økonomi, men lite spillere. Rekrutteringen til håndball er ikke god nok, og vi burde hatt et seniorlag litt opp i
div. her også. Men her er det kanskje mangel på haller i nærområdet som er årsaken til den dårlige rekrutteringen.

• Innebandy blir foreslått opptatt som ny avdeling i klubben ved årsmøtet 2007. Det er bra aktivitet i innebandy i Freidig regi i
dag, og dette blir spennende. Kanskje Innebandy kan bli en ny stor aktivitet i klubben i fremtiden ?
Men så var det dette med innendørshall da ? JG

Smånytt i Freidigverden

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
Nok et idrettsår har vi lagt bak oss, og vi er kommet godt inn i det nye. Klubbens årsmøte nær-
mer seg raskt. Det er tid for å gjøre opp status og ta nye viktige valg. Jeg håper at avdeling-
enes årsberetninger som følger dette bladet, vil være godt lesestoff for dere alle. Beretningene
vil gi oss et bilde av den administrative og sportslige status i klubben.
Vi har i denne årsmøteperioden fått to nye æresmedlemmer, Ørnulf Raaen og Arne Røe.
Begge har de gjennom mange år hatt et stort engasjement for klubben vår, vært dyktige idrettsledere og bidratt
sterkt i sosiale sammenhenger, både i Hovedklubben og ”Hyllkaka”. Gratulere!

Sportsklubben Freidig er en klubb for breddeidretten der utøverne kan få utfolde seg i trygge omgivelser. Samtidig
ser vi at våre idrettsutøvere fortsatt kan hevde seg godt både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Det er fortsatt stor
aktivitet og idrettsglede i de typiske lagidrettene fotball og håndball. Gledelig at pilen igjen peker oppover for hånd-
ball!
Allaktiviteten i samarbeid med Eberg skole går fortsatt godt. Her finner vi virkelig aktivitetsglede. Samarbeidet har
også resultert i mange nye Freidigmedlemmer. Tilsvarende aktivitet har vi startet opp ved Berg skole.
Innebandy er en forholdsvis ny og spennende aktivitet i klubben vår. Dyktige og entusiastiske ledere og utøvere øn-
sker å satse på denne idrettsgrenen. Et forslag om å bli tatt opp som egen avdeling i klubben vil bli lagt fram på års-
møtet. Vi ønsker velkommen og lykke til!
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”. Vi har innledet et samar-
beid med Idrettskretsen hvor dette temaet er satt i fokus. Både hovedstyret, avdelingene, klubbhuset og hytta har en
god økonomi. Takket være arven etter Per Jystad er huset gjeldfri, og vi har kunnet pusse opp Fjellseterstua.

Klubbens hjemmeside www.freidig.idrett.no kan vi være stolte av. Den er og vil i framtida være en viktig informa-
sjonskilde for oss. Bruk den!

Til slutt vil jeg ønske vel møtt til et konstruktivt årsmøte! 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 Gaute Moldestad, Engveien 25B, 7046 Trondheim 73 917772 91661252
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

egenproduserte betraktninger om både det
ene og det andre. Er det noe spesielt som er i

medienes søkelys eller kjente episoder fra daglig-
livet, jo, så har han et vers om både dette og hint.

Velkommen til Kjells hjørne. 

Fuktig kveld

Det hadde vært en fuktig kveld
da han lukket ytterdøra med et smell.
På forhånd hadde de nok kranglet
og nå var det ikke fritt for at han sjanglet.

Det var ikke rart at kona var sint
og nære på å fly i flint.
Kunne du ikke funnet en bedre måte å bruke 
kvelden på ditt beist?
Jo, da, men hun var bortreist!

…kanskje hun var på Steinkjer? 

Her følger vi opp med en beslektet historie…..

Natte-Liv

En sterkt forsinket salgskonsulent
ankom Levanger noe aftensent.
Han tok inn på Backlund,-
litt kjedelig ble det om en stund.

Han hadde behov for tidsfordriv
og spurte om der fantes natteliv.
Jo, det finnes også her,
men i dag er a` på Steinkjer.

Kje
lls

Kje
lls

hjø
rn
e

hjø
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e

Hjertelig takk for den hyggelige hilsenen til 80 års-
dagen min! Aage Christiansen

Tusen takk for hyggelig hilsen på min 75 årsdag.
Samtidig vil jeg få ønske et sportslig godt nytt år.

Hilsen Kåre Lind.

Tusen takk for hyggelig hilsen til min 75 årsdag. Mine
56 ½ år i klubben ser jeg med glede tilbake på, og
håper det kommer flere år fremover i klubben.

Hjertelig hilsen fra Ulf Even Rian.

Takk for oppmerksomheten til min 75 årsdag.
Kåre Alstad.

Takk for hyggelig hilsen til min 70 årsdag.
Hilsen Lillian Selmer

Jeg vil takke for oppmerksomheten jeg fikk fra
Klubben på min 70 årsdag. Kåre Moen.

Vil med dette få sende en hjertelig takk for oppmerk-
somheten på 60 årsdagen min. Jeg satte stor pris på
den. Beste hilsen fra Aase Lungvær Hansen.

HHiillssnniinnggeerr && ttaakkkk ttiill mmeeddlleemmssbbllaaddeett

Ta turen innom
Fjellsætra du også
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Kollegiet i Hyllkaka har satt i gang en kåseriserie over te-
maet ”Mitt liv med Freidig”. I disse mimrekåseriene skal
Freidigveteraner fortelle om seg selv, om sitt forhold til
klubben og skryte av sine ”bragder” i og for Freidig.
Førstemann ut i denne serien var Ørnulf Raaen. Hans kå-
serte over temaet på Hyllkakas julemøte på Fjellseter den
12. desember 2006. Ørnulf er nærmest født inn i Freidig i
og med at hans far – Reidar Raaen – var en meget kjent
idrettsmann og en aktiv administrator i Freidig.

I denne artikkelen kan medlemsbla-
det bare ta med noen smakebiter
fra Ørnulf Raaens liv med Freidig.
Kåseriene er tilrettelagt i en
PowerPoint-versjon av Svein Linge
Solberg. Disse vil i sin helhet etter
hvert bli lagt ut på klubbens hjem-
mesider. 
Ørnulf Raaen ble utnevnt som
æresmedlem på årsmøtet i 2006,
86 år gammel. Han debuterte imid-
lertid allerede i 1929 da han sam-
men med 80 andre deltakere var
med i klubbrennet på Fjellseter
innen hopp og langrenn! Den gang
som nå, var miljøskapende tiltak og
idealistiske personer viktige faktorer
for å få barn og unge med i idrett.
Direktør Høyer på hotellet ved
Fjellseter var blant andre en slik
ski-interessert Freidigmann som 
bidro til å legge til rette for et vok-
sende Freidigmiljø: Annekset ved
hotellet ble Freidigs klubbhus! Den
videre ”karrieren” i Fredig var pre-
get av allsidighet. I tillegg til ski var
Ørnulf med i både fotball og fri-
idrett. 
2 verdenskrig ble noen vanskelige
år for Ørnulf, selv om han viser til
seier i alle 3
”Jøssingmesterskapene” som ble
arrangert  i fotball (blant annet i
1942 og 1943). Alt i alt bidro disse
krigsårene til at han mistet 5 år av
sin idrettskarriere, men i tillegg satt
han også i fangenskap på Falstad i
en periode. 
Etter 2. verdenskrig fortsatte det
med kretsmesterskap både som
fotballspiller og som langrennsutø-
ver. I fotball ble han og lagkamera-
tene Trøndelagsmestere i
1947/1948, og seriemestere i 1948.

Etter hvert ble det mye mosjons-
idrett:
- Idrettsmerket i alle valører 
(Hedersstatuetten i 1991)

- Gullmerket i markatrimmen
- 1. premie Marka Rundt
- Reinsfjellrennet
- Vasaloppet (1991)
Ørnulfs deltakelse i administrative
råd og styrer har også vært betyde-
lig, både innad i klubben og i diver-
se særkretser og sportslige arran-
gementer på regionalt nivå. 
Ørnulfs kåseri avsluttes med føl-
gende håp for Freidig: ”At Freidig
kommer tilbake til gamle høyder,
både i fotball, ski og fri-idrett!”.
Flere detaljer om Ørnulfs liv i og
med Freidig vil bli lagt ut på klub-
bens hjemmesider. Nestemann ut
er Per Pettersen, også kalt ”Litj-
Per”. Kåseriet er allerede avholdt (6
februar). Det beste vil imidlertid
være om du selv kan delta på
Hyllkakas mimrekåserier. Det plan-
legges nye kåserier, kanskje blir det

allerede i mars. Da er det Nils
Ulleberg og Ulf Rian som står for
tur. 

”Mitt liv med Freidig”
ØRNULF RAAEN
Ørnulf forteller
om sitt liv med
Freidig på
Hyllkakas 
julemøte den
12. desember
‘06.

Ørnulf forteller
om sitt liv med
Freidig på
Hyllkakas 
julemøte den
12. desember
‘06.

Ørnulf deltar i Vasaloppet i 1991

Freidig’s fotballlag som ble seriemester i 1948. Ørnulf i første rekke t.h.Freidig’s fotballlag som ble seriemester i 1948. Ørnulf i første rekke t.h.
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Knowledge taking people further---

Rambøll i Trondheim samarbeider med Freidig-alpinisten Therese Neergaard, 
19 år og fra Klæbu. Hun er i år debutant på WC-laget etter seier i senior NM 

storslalom både 2005 og 2006. Rambøll satser på jenter som satser!

Therese har nådd sitt 
første store mål!

Lokal partner - global kompetanse

Rambøll-gruppen er Nordens største lever-
andør av kunnskapsbaserte tjenester innen
bygg- og anleggssektoren. Vi tilbyr tjenester
innenfor teknisk og arkitektfaglig rådgivning,
miljørådgivning, ledelsesrådgivning og IT.

Vi tilbyr et komplett sett av tjenester innen:
• konseptstudier og analyser 
• planlegging og prosjektering
• prosjektledelse og prosjektadministrasjon 
• forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling

Rambøll har nesten 5000 medarbeidere på mer enn 100 kontorsteder i Norden.
I Norge har vi ca. 700 medarbeidere fordelt på 14 kontorer.
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Èn lørdag 
i måneden 
hele vinteren
igjennom 
samles små 
og store i 
o-gruppa på
Fjellseterstua. 

Dagen starter med trening på ski, og så blir det 
servert vafler, saft og kaffe inne på hytta etterpå. 

Rundt 40 stk pleier å møte, og arrangmentet er særlig
populært blant barnefamiliene. Mange av ungdom-
mene i o-gruppa er aktive i vinteridretter som lang-

renn og skiskytting, og priori-
terer helst dette i vinterhalv-
året.

Sist lørdag ble det også ar-
rangert hopprenn for de min-
ste etter vaffelspisinga, og vi
tror at Anders Jacobsen kan
få konkurranse fra våre unge
talenter en vakker dag.

OOOO----GGGGRRRRUUUUPPPPPPPPAAAA
FFJJEELLLLSSEETTEERRLLØØRRDDAAGG MMEEDD
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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©
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ÅRSBERETNINGER
Sportsklubben Freidig. Org.nr. 937 450 761.

Årsmelding 2006 fra Hovedstyret

1.0 STYRETS SAMMENSETNING
Klubbens hovedstyre (HS) har i arbeidsåret 2006 hatt
følgende medlemmer : 
Leder : Ulf Erik Hansen, Nestleder Hallgrim
Hjelmbrekke, Sekretær Mari Østgård, Redaktør Lill
Connie Furu, Styremedlem Jan Erik Buan og Jørgen
Geving.  Disse utgjør Arbeidsutvalget(AU).
Fra avdelingene: Fotball Anne Louise Arnessen,
Friidrett Håkon Hovstein, Håndball Olav Hårstad,
Orientering Solveig Angell-Petersen, Telemark Tor
Beisvåg, Alpint Hilde-Kristin Bech.  På HS møtene har
følgende deltatt : Stormester Kjell Okkenhaug
Hyllkaka, Svein Christiansen Fjellseterstua og Per Bue
Klubbhuset.

2.0 ADMINSTRASJON
Jørgen Geving har vært engasjert som klubbens admi-
nistrative leder, og ivaretatt klubbens felles interesser
med tilstedeværelse på klubbkontoret og jobbing fra
sitt hjemmekontor. 
Jørgen har ivaretatt og koordinert hovedklubbens ar-
beid og oppgaver i samarbeid med AU. Spesielle opp-
drag er økonomioppfølging og ansvar for medlemsre-
gister og medlemskontingent. Jobben medfører også
daglig regnskapsorden og betaling av regninger for
Hovedstyret, Klubbhuset, Fjellseterhytta,
Tordenskioldsløpet, Hyllkaka og  Kunstgressbanen.
Sammen med Hilmar Løkke, Gunnar Dyrendal, Per
Bue og Hjørdis Geving sørges det for at huset et ryd-
dig og i god stand til enhver tid.  
Regnskapsmessing er det firmaet Rett Regnskap som
tar seg av føringen for avdelinger og HS samt også for
klubbens samlede regnskap.

2.1 Møter og arrangementer
Mellom årsmøtene er det avholdt møter i klubbens arbeidsutvalg
(AU) og hovedstyret (HS).  Det har vært avholdt 6 HS møter og AU
møter normalt i forkant av disse samt en del ”kaffemøter” på formid-
dager også i 2006.

2.2 Representasjon : 
• Hallgrim Hjelmbrekke Styremedlem Idrettsrådet
• Torbjørn Vik Kontrollutvalget, Norges Skiforbund
• Trude Killi-Olsen Leder av Alpinavd. i Sør-Tr.lag skikrets
• Håkon Neergaard Nestleder i Alpinkom. i Sør-Tr.lag skikrets
• Sturla Sæther Varamedl. Sør-Tr.lag Orienteringskrets
• Håkon Gammelsæter Styremedl. Sør-Tr.lag Orienteringskrets 
• Solveig Angell-Petersen Repr. til Sør-Tr.lag Orienteringskrets ting
• Marit Irene Kvittem Repr. til Sør-Tr.lag Orienteringskrets ting
• Vegard Grønli Repr. til Sør-Tr.lag Orienteringskrets ting

2.3 Rådet
Rådet har vært ledet av Tore Mørch.  Øvrige medlemmer er Trond
Ekker, Randi Loktu, Arne Solhjem, Gunnar Trønsdal og Tor Beisvåg.
Aktiviteten i rådet har vært liten i 2006.

2.4 Lovendringer. 
Ingen

2.5 Viktige adminstrative vedtak og saker i driftsåret
Den største saken i driftsåret har vært oppussingen av Fjellseterstua.
I forbindelse med arv fra Per Jystad ble det igangsatt stor renovering
av hytta. Dette var helt i tråd med Pers ønsker. En stort arbeid med
skifting av tak, nye verandaer og annet nødvendig vedlikehold. Det vi-
ses for øvrig til pkt. 7. og egen årsrapport fra hytta. 

3.0 MEDLEMSSTOKKEN
Kvinner Menn S U M

Avdeling 0-12 år 13-19 år 20+ 0-12 år 13-19år 20+  2006 (2005)
ALPIN 30  30 51 50 64 72 295 (286)
FOTBALL 43 78 46 190 151 172 682 (657)
FRIIDRETT 0 2 9 0 0 38 49 (50 )
HÅNDBALL 77 41 56 35 4 24 237 (240)
ORIENTERING 28 27 78 29 28 101 291 (299)
SKI NORDISK 0 0 2 0 0 17 19 (18)
TELEMARK 0 0 1 0 0 15 16 (20)
Totalt antall medlemmer i klubben :  1507 medlemmer

Medlemstallet for 2006 har steget med 38 medlemmer fra i fjor. Da var antallet 1469 medlemmer. Fotball er den avdelingen som
har fått flest nye medlemmer i 2006. 
82 medlemmer er registrert i flere avdelinger og da flest i kombinasjonen Fotball- Håndball. 
Det betenkelige i vår medlemsstokk er at klubben kun har 66 medlemmer i alderen 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. 

9
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4.0 MEDLEMSBLADET
Medlemsbladet utkom med 3 utgaver i 2006 med Lill Connie
Furu som redaktør. Tre fine blad som sendes ut til medlem-
mene.  HS kunne imidlertid tenke seg noe bedre annonseinn-
tekt på bladet enn det vi har i dag, og tiltak for å rette på dette
er iverksatt 
Det mest skuffende er imidlertid at avdelingene er dårlige til å
bidra med stoff og bilde.

5.0 ØKONOMI
5.1 Avdelingene
Alle avdelinger har meget god økonomi, og ikke minst skyldes
det store inntekter fra  Automater og Bingo og fornuftige drift i
avdelingene. 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.

4.0 DRIFT OG PLANLEGGING
4.1 Rekruttering av tillitsmenn
Rekruttering av nye medlemmer til hovedstyret (AU) er frem-
deles ikke lett. Driften og ikke minst det store ansvar hovedsty-
ret har, gjør det nødvendig med en administrativ leder i en el-
ler annen form. Dette for å holde i gang den daglige driften og
kontinuiteten i klubbens virke.  Hovedstyret skal ivareta både
klubbhus, hytte og andre anlegg. Klubben drives bra i dag, og
det må vi legge til rette for også i framtida.  
Klubben yter god service overfor både medlemmer og utenfor-
stående. 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 fra klubbhuset. 

4.2 Freidig på internett
Klubbens hjemmeside www.freidig.idrett.no  fungerer bra og
har vært bra ajourført. Det er viktig for HS å fortsette arbeidet
med å holde hjemmesida ajour. Stor ros til alpin, fotball, orien-
tering og håndball for fine hjemmesider som både ajourføres
og uten tvil er til stor nytte for avdelingene og medlemmene.
Orienterings hjemmeside er unik i så måte. Klubbens hjemme-
sider er både fine og ryddige, og gir et fint bilde av klubben.

5.O. ARRANGEMENT
5.1  Tordenskioldløpet
Avdelingenes eneste felles arrangement nr. 27 ble fullført med
ca. 500 løpere. Flott felles dugnadsinnsats denne ettermidda-
gen på Lade gjør at arrangementet går greitt unna. Det ble
nok en trivelig arrangementskveld i god Freidigånd.
Arrangementet vil fortsette i samme ånd og opplegg.
Overskudd for dette arrangementet deles på avdelingene etter
ansvar og jobb. 
HS gir honnør til O-avdelingen som har det tekniske ansvar for
avviklingen av løpet, og som utfører dette perfekt år etter år.

6.0 KLUBBMILJØ
Det er ingen felles miljøtilstelninger med unntak av Hyllkaka
og Fjellseterstua som favner medlemmer i alle avdelingene.
Her foregår det miljøtreff på hytta hver tirsdag, årsfest med 60
gjester og ikke minst Hyllkakrenn med 30 ”aktive” løpere.
Dette er Freidigmiljø av aller beste sort selv om gjennom-
snittsalderen er høy. Hytta er jevnt besøkt av de faste gjes-
tene, men det er selvfølgelig plass til mange, mange flere. 
Klubbmiljøet ellers fungerer bra i de enkelte avdelinger.

7.0 FJELLSETERSTUA
Se egen årsrapport fra hyttestyret.
Hyttas store renovering foregikk i 2 måneder under ledelse av
Per Bue og Jørgen Geving og med dyktige innleide snekkere
fra Svorkmo. Flott og stort arbeid ble gjennomført i godt sam-
arbeid mellom flere medlemmer fra Hovedstyret, Hyttestyret
og Hyllkaka. Hovedstyret takker de som planla, ledet og
gjennomførte arbeidet i løpet av 2 måneder tidlig på høsten.
En ekstra takk til Svein Christiansen og Niels Ulleberg for flott
dugnadsinnsats under arbeidets gang.  Hytta fremstår nå i en
stand som er klubben verdig.

8.0 FREIDIGHUSET
Klubbhuset på Eberg er godt brukt og besøkt av de aller fleste
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. Huset blir godt ivaretatt av
huskomiteen og holder fortsatt en god standard som imidlertid
ikke gjør seg selv. Her forvalter klubben store verdier, og huset
presenterer klubben på en fin måte. Huset har mottatt kr.
100.000,- i gave fra arven etter Per Jystad. Det var Pers ønske
at klubbens lån i banken skulle slettes. Huset er nå gjeldfri
med hensyn til banklån. 

9.0 EGNE ANLEGG
Klubbens største ikke idrettsaktiva er Klubbhuset,
Kunstgressbanen og Fjellseterstua. Det henvises til egne års-
rapporter fra disse. 

10.0 UTMERKELSER
På klubbens årsmøte i 2006 ble Ørnulf Raaen og Arne Røe ut-
nevnt som æresmedlemmer. Gunn Kari Hygen, Torid Kvaal,
Kjell Okkenhaug og Kjell Høyem ble tildelt klubbens
Fortjenstmedalje, og klubbens diplom ble tildelt  Håkon
Gammelsæter, Mona Jacobsen Mølnvik, Arvid Mølnvik og
Mona Sæther. 

11.0 ARRANGEMENT
Orienteringsavdelingen er den avdeling med flest arrange-
ment også i 2006, og har i perioden hatt ansvaret for til sam-
men 13 arrangement. Det største var kretsmesterskap i stafett
for Sør og Nord-Trøndelag.   
Alpinavdelingen har arrangert FIS-renn, Småalpinisten,
Midtuke Cup`er og Alpinliga Cup.
Fotballavdelingen arrangerte sin tradisjonelle turnering
Skandia Cup for 32. gangen med god deltagelse. I tillegg har
avdelingen arrangert soneturneringer for de aller yngste på
Freidigbanen. Avdelingene har ellers hatt klubbmesterskap, og
det er også arrangert håndballskole. For øvrig vises til avde-
lingenes egne rapporter.

11.0 ALLIDRETTSSKOLEN
Klubben har gjennomført allidrett for barn både vinteren og
høsten 2006 på Eberg skole.  Opplegget  har foregått i skoleti-
den og ca 110 unger har deltatt. Populært tiltak er tilbakemel-
dingene fra foreldrene . Denne aktiviteten medfører også nye
medlemmer til klubben. Her er det godt samarbeid mellom
klubb og skole.

12.0 IDRETTSLIGE PRESTASJON
Det er stor idrettslig aktivitet i klubben. Først og fremst i bred-
den, men Hovedstyret vil også i 2006 trekke frem klubbens
Alpinavdeling som nå har gode prestasjoner på alle nivå.
Pallplasseringer for Freidigløpere i Norgesmesterskap og
Internasjonale renn er klubben stolt av. 
For sine sportslige resultater og sportslig fremgang tar vi med
at alpinistene Therese Neergaard og Markus Nilsen ble tildelt
klubbens idrettsstipend (Ivar Valstads Idrettsstipend) på kr.
5000,- hver.
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Orientering har løpere som har hevdet seg godt i flere løp
også i 2006.  I veteranklassen har klubben utøvere i verdens-
klasse.

I fotball har to unge dommere utmerket seg i 2006. Monica
Løkkeberg var assistentdommer i årets cupfinale for damer,
og Mads Hagerup-Lyngvær har debuterte som assistentdom-
mer i 1.div.

I Innebandy har 4 Freidigjenter deltatt i Innebandy VM for U
J19 år. Disse er Karen Farnes, Tina Bjølstad, Maria Skarsmo
og Marte Trøgstad. 
For mer spesifisert sportslig innsats vises til avdelingenes
egne oversikter.

13.0 KONKLUSJON
Sportsklubben Freidig er fortsatt en klubb for breddeidrett der
utøverne kan få utfolde seg i trygge omgivelser. 
Klubbens aktive avdelinger i 2006 er Alpin, Fotball, Håndball
og Orientering. 
Innebandy har drevet aktivitet under fotball, og er nå foreslått
opptatt som egen avdeling i klubben. Denne nye aktiviteten i
vår klubb ser hovedstyret frem til med spenning. 
Friidrett og Telemark har ikke hatt aktivitet i 2006. De er fort-
satt å regne som avdeling i klubben selv om statusen er ”hvi-
lende ”.
Alpinavdelingen viser fortsatt at klubben også kan fostre utø-
vere på topp nasjonalt og internasjonalt nivå. 
Hovedstyret er noe bekymret over lederrekrutteringen i klub-
ben. I den sammenheng har vi innledet et samarbeid med
Sør-Trøndelag idrettskrets gjennom et forum for fleridrettslag. 

Klubben er fortsatt en stor arrangør med flere godt gjennom-
førte arrangement i 2006.

Økonomisk har avdelingene, hovedstyret, klubbhuset og hytta
en god økonomi. Likviditeten er solid. Klubbhuset på Eberg er,
takket være arven etter Per Jystad, gjeldfri. Dette gir klubben
større økonomisk handlingsrom. Midler fra samme arv har
gjort klubben i stand til å pusse opp Fjellseterstua som har
fått en bygningsmessig høy standard og fremstår som en per-
le i Bymarka. Klubben takker! 

Klubben gjennom hovedstyret har et stort forvaltningsansvar. 

En stor takk til Lill Connie som tar på seg ansvaret å få til et
godt medlemsblad. Hun er  fortsatt avhengig av at avdeling-
ene og andre sender inn stoff til bladet. Der har alle et stort
forbedringspotensial.

Hyllkaka er fortsatt klubbens største miljøbærer. En unik histo-
risk husorden som samler og knytter Freidigfolk sammen
lenge etter at sportslig og administrativ periode er over. 

Hovedstyret takker alle som i 2006 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.

Trondheim 2007-02-01

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

Mari Østgård Lill Connie Furu Jan Erik Buan
Sekretær Redaktør Styremedlem

Anne Louise Arnessen Olav Hårstad Solveig A.-Petersen
Fotball Håndball Orientering

Håkon Hovstein Hilde-Kristin Bech Tor Beisvåg
Friidrett Alpin Telemark

HUSKOMITEEN 2006

Huskomiteen 2006 har ”som vanlig” siden huset ble byg-
get i 1991 bestått av Jørgen Geving, Per Bue og Hjørdis
Geving. Daglig drift har også i år vært ivaretatt av Hilmar
Løkke som gjør en kjempejobb for klubben. I tillegg har
vi hjelp av Gunnar Dyrendal som også ivaretar huset på
kveldstid ved å betjene kiosken hver dag 5-6 måneder i
året. Klubbens kontor er betjent mandag-fredag mellom
kl 0900-1200.
I sommer malte Hilmar og Jørgen opp ganger, kjøkken
og deler av storstua. 
Selv i mellomjula klarte ikke Per og Jørgen å holde seg
hjemme, men startet rydding i klubbens arkiv. Vi maku-
lert faktisk 400 kilo med gamle regnskap og annet unød-
vendig materiell for klubben. Samtidig har vi også startet
rydding og utflytting på klubbrommet hvor vi på nyåret
2007 skal legge nytt gulvbelegg og skifte møbler. 
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 ved-
likehold er derfor nødvendig hvert år. 
Det største arbeidet i 2007 vil være utskifting av 14 vind-
uer i husets I. etasje. Vinduer er bestilt og arbeidet vil
være gjennomført i løpet av februar. Prisen på dette ar-
beidet vil dreie seg om ca. kr. 45.000,-
Husets økonomi for driftsåret 2006 er tilfredsstillende.
Fra klubbens arv fra Per Jystad  har klubbhuset fått kr.
100.000,-  som er gått til sletting av husets resterende
banklån på kr. 50.000,-. Det er i tråd med Pers ønske. Vi
har også de siste årene satt av penger på egen konto
for større vedlikehold og dette beløpet er nå på kr.
52.000,- Huset brukes mye, og vi vil også i fremtiden
prøve å sette av penger til større vedlikehold.
Klubben har i 2006 mottatt en gave på kr. 1000,- fra
Gunnar Bragstad som vi er enige med giveren om skal
brukes til møbler på klubbrommet.
Det er stor møteaktivitet på huset hele uka, og innen
klubben er fotballavdelingen naturligvis den største bru-
keren, men også alpin og håndball bruker huset jevnt til
møter. 
Ekstern utleie av 1. etasje foregår hele året i helgene.
Her er det bryllup og feiring av runde festdager. I tillegg
er det salgskurs, slankekurs, akvarieklubb, schæfer-
hundklubb og borettslaget osv. Også i år har vi hatt ut-
leie på dagtid midt i uka til Statens Vegvesen for skole-
klasser på trafikkopplæring.
Huskomiteen som også har hatt daglig ansvar med kon-
troll av kunstgressbanen og vask og renhold av gardero-
bene. Nå har fotballavdelingen fått en egen banekomite
som skal ta ansvaret for banen, og i samarbeid med hu-
sets folk sørge for å ivareta kunstgressbanen på beste
måte for klubben. 
Vi takker alle som er med og ivaretar husets ve og vel.

Huskomiteen
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ÅRSBERETNING ALPIN 

Administrasjon
Styret 2006-2007:
Leder: Hilde-Kristin Bech
Nestleder: Johan Finnanger
Sportslig leder: Jacob Stang
Kasserer: Wiggo Randers
Sponsorkontakt: Thomas Meidell Løsnes
Sosiale aktiviteter: Mai Jøssund
Materiell: Reidar Steen
Arrangement: Trond Kvamsdal

Grupper – Oppmenn – Trenere:
9 & yngre: Fredrik Næs Trond Bakke / Odd-A. Eidsmo
10 – 11 år: Thor A. Falkanger Bjørn Eidsmo / Torstein Blumer
12 – 13 år: Øystein Rønning Torje Mathisen / Joakim Nord
14 – 15 år: Stein Rønning Åne Sæther / Helge Sandnes
Jr 1 og 2: Lars I. Graabak Jan E. Fossheim / Andreas Løchen

Andre funksjoner:
Leder for Rennledere: Lars Inge Graabak
Leder for Bakkemannskap: Trond Bakke
Leder for Tid og data: Kjetil Hokstad
Leder for Sekretariat: Hilde-Kristin Bech
Leder for Portdommere: Bjørn Emil Hansen
Leder for Arena og utstyr: Reidar Steen

Web-ansvarlig: Berit Fossum
Revisor:
Valgkomite: Bjørn Brauti (Leder) og Irene Lorentzen Hepsø

Styret 2005-2006:
Leder: Irene Lorentzen Hepsø
Nestleder: Trond Bakke
Sportslig leder: Jacob Stang
Kasserer: Morten Kjeldsen
Sponsorkontakt: Thomas Meidell Løsnes
Rekruttering: Trond Sundseth
Sosiale aktiviteter: Mai Jøssund
Materiell: Reidar Steen
Arrangement: -

Grupper – Oppmenn – Trenere:
9 & yngre: Erling Haug Kjeld Andresen / Steinar Halsen
10 – 11 år: Thor A. Falkanger Bjørn Eidsmo / Morten Ro Helsem
12 – 13 år: Øystein Rønning Torje Mathisen / Richard Pettersen
14 – 15 år: Stein Rønning Joachim Nord / Helge Sandnes
Jr 1 og 2: Bjørg Bellika Kay A. Forsland / Odd A. Eidsmo
Twintipgr.: Ketil Hokstad, Eimund Staverløkk, Knut Mykin,

Rasmus Olstad

Andre funksjoner:
Leder for Rennledere: Lars Inge Graabak
Leder for Bakkemannskap: Trond Bakke
Leder for Tid og data: Kjetil Hokstad
Leder for Sekretariat: Hilde-Kristin Bech
Leder for Portdommere: Bjørn Emil Hansen
Leder for Arena og utstyr: Reidar Steen

Web-ansvarlig: Berit Fossum
Revisor:
Valgkomite: Bjørn Brauti (leder) / Irene Lorentzen Hepsø

Representasjon
Følgende personer representerer alpinavdelingen:
• Trude Killi Olsen Leder i Alpinkomiteen, Sør-Tr.lag skikrets
• Håkon Neergaard Nestleder i Alpinkom., Sør-Tr.lag skikrets

Egne arrangement
Alpinavdelingen har arrangert følgende alpine skirenn i 2006:
• FIS-renn 6. -7. januar.
• Småalpinisten 11.-12. februar
• Midtuke Cup 2., 17 og 19. januar, 

9. og 20. februar, 6. og 8. mars.
• Alpinliga Cup 18.-19. mars
• Klubbmesterskap 4. april

For øvrig er det ikke blitt arrangert noe i desember som plan-
lagt på grunn av dårlige snøforhold.

Økonomi
Sesongen 2006 har hatt relativt liten aktivitet på arrangement i
forhold til forrige sesong, dette har medført noe mindre omset-
ning og aktivitet på konti vi disponerer. 

Skibyttedagen ga et overskudd på ca. 21.000,- Dette er noe
lavere enn tidligere år fordi vi kun arrangerer messen over 1
dag.  

Regnskapsføringen er satt bort til Rett Regnskap AS og er
veldig fornøyd med det.
Også dette året har vi fått betydelig mer inntekter fra spilleau-
tomatene enn vi har budsjettert med. Til tross for det, har vi et
underskudd på 112.178,-. Dette skyldes at vi noe sent ute
med sponsormidler som utgjør ca. 125.000,-.  Kostnader til ny
tidtakerbu samt prosjekt Lille Gråkallen utgjør i alt kr 152.855,-
og forklarer også noe av underskuddet. Deler av kostnadene
til Lille Gråkallen skal vi ha tilbake. 
Vi har en god økonomien og det har gitt oss handlingsrom til å
tilby et solid treningsopplegg til våre utøvere, vi har finansiert
bruken av minibussen slik at utøverne kun har betalt for driv-
stoff, og vi har satt av midler til utbetaling til våre eliteløpere. 

Sponsorstøtte
Sponsormidler utgjør en mindre del av klubbens inntekter. Det
synes å være meget stor konkurranse om de sponsormidler
som bedrifter og andre disponerer over, og det er først og
fremst bedrifter med personer i ledende stillinger med tilknyt-
ning til alpinsporten som bidrar. Det har også i siste sesong
vært en form for kannibalisering i kampen om sponsormidler
ved at Trønder Alpin har gitt ut et eget reklamebasert bilag.  
Freidig Alpin vil derfor søke å knytte til seg noen større bidrag-
sytere i tillegg til de ordinære sponsorer til programheftet og
minibussen. Det er klubbens intensjon å inngå tre til fem års
avtaler med disse sponsorene, mot at Freidig Alpin kan gi
særskilt avtale bidrag tilbake, for eksempel treninger for ansat-
te med avsluttende renn og lignende. Dette arbeidet er i gang. 

Budsjett
På grunn av årets overskudd til tross for 0-budsjettet, har vi
budsjettert med et tilsvarende underskudd for kommende se-
song. Midlene har vi besluttet å bruke til økt støtte fra klubben
til sportslig aktivitet samt økte kostnader for å styrke tilhørighe-
ten til klubben. Tilskuddene til sportslig aktivitet fordeles på
alle ved støtte til eliteløpernes egenandel til landslaget, økt
dekning av start-kontingenten til FIS-renn, samt dekning av
trenerkostnader i fobindelse med høstferiesamlingen. For å
styrke tilhørigheten i klubben er det viktig å ha et samlings-
punkt, samt at utøverne må kunne identifisere seg med hver-
andre på tvers av aldergrupper. Vi vil derfor prioritere midler til
utbedring av Freidig-bua, samt at vi vil sponse velegnede jak-
ker med et design som gjør at også de store utøverne velger å
bruke denne.

Støtten til elite-utøverne forutsetter at de deltar positivt i klub-
bens arbeid som klubbmesterskap, deltar i FIS-rennene våre
når de har anledning og stiller opp i andre sammenhenger for 
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klubben. Vi ser også gjerne at foreldrene fortsetter sitt enga-
sjement til beste for Freidig Alpin også etter at utøverne har
forlatt Vassfjellet som sin primære treningsarena.
Vi bevilger også Kr.50 000,- i aksjekapital til nytt AS i samar-
beid med Trondhjems Skiklubb i forbindelse med nytt alpinan-
legg på Gråkallen. Dette vil vi utgiftsføre over fem år, og har
budsjettert med en kostnad på kr.10 000,- til dette i år.

Rekruttering sesongen 
Vi startet sesongen med å distribuere flygeblad med info om
klubben, treningstider, kontaktpersoner osv. Dette ble fordelt
rundt på barneskoler i Trondheim. Mange av klubbens med-
lemmer har hjulpet til med dette og fortjener en stor takk.
I løpet av sesongen har vi arrangert to forskjellige rekrutte-
ringstiltak. Et arrangement har gått hver tirsdag i
Instruktørbakken ved Gråkallen fra 17. januar og frem til over
påske. Dette ble arrangert i samarbeide med Trondheim
Skiklubb.
I tillegg har vi arrangert weekend aktiviteter i Vassfjellet i sam-
arbeide med Vassfjellet Skiskole. Aktivitetene gikk over 2 hel-
ger (4 kursdager) og var en kjempesuksess. Vi hadde satt en
grense på 40 deltakere og fikk fylt opp kurset.
Begge arrangementene ble avsluttet med et renn og premier
til alle.

SOSIALE ARRANGEMENTER 2006
Foreldrefest 1.september 2006
Foreldre -festen har i tidligere år blitt holdt i april, men denne
måneden rant bort så fort at det ble vedtatt å ta foreldrefesten
til høsten i stedet. 
Datoen 01.september ble holdt av og BSK-hytta ble reservert i
god tro om at oppslutningen ”ville ingen ende ta”.  Særdeles li-
ten respons gjorde sitt til at arrangementet ble kansellert, be-
klageligvis i kort tid før selve arrangementdato med det utfallet
at vi fikk en regning på 1000,- for BSK-hytta. (halv pris)

Bruktmessen 4.november 2006
Denne fant sted i år som i fjor ved Strindheim Bil på Lade.
Solgte varer i tillegg til kakebakst var; vafler, pølser m/brød,
mandariner, kaffe/te og brus.(8 av 11 bestilte bakverk ble le-
vert – og dette holdt i massevis!)
Takk til alle de som sa ja til å hjelpe til i form av enten bakst,
kioskvakt eller opprydning.

Salget skaffet til veie hele 3 748,- kr.  Det vil si en liten økning
fra i fjor ☺

Tacobuffet på Sletvold, Oppdal, i romjulen 2006
Til tross for at romjulens treningsøkter ble lagt til Dombås ble
årets taco - buffet avholdt på Sletvold som planlagt. Dog med
færre deltakere enn tidligere år, men like fullt trivelig.  
Styreleder Hilde-Kristin Bech valgte å spandere middagen på
de få oppmøtte.  
Diverse spill ble lagt ut til barna/ungdommene slik at de kunne
aktivisere seg selv.

Klubbmesterskapet 4.april 2006
Kaker, kaffe, saft og pølse m/brød ble utlevert etter endt renn.
Rennet var av noe større karakter enn hva undertegnede kun-
ne forutse slik at det ble kjøpt inn alt for lite pølser og brød
(tenkte primært på barna og ungdommen). I tillegg trakk ren-
net seg i langdrag slik at også de voksne ble sultne etter hvert
som kvelden skred frem og dette var det ikke tatt høyde for. En
form for rasjonering måtte derfor iverksettes, men få sure mi-
ner ble registrert pga dette.  Kaffe ble - i tillegg til medbrakte
kanner - laget etter hvert som rennet pågikk, men kummerlige
forhold i Freidighytta begrenser kapasiteten. Medbrakt saft
smakte de yngste utøverne også godt etter endt renn. Stor
takk til de som hjalp til slik at arrangementet ble som det ble.

Dugnad 
Dugnad ble holdt på
kveldstid den 18.mai.
Her fikk de fremmøtte
kaker, saft og kaffe.
Dette ble omsider ser-
vert i Freidighytta etter å
ha vært nede ved
Tanem for å hente friskt
vann i en kanne til kvel-
dens drikke.
Pauseinnslaget ble godt
imøtesett av de ivrige
dugnadsarbeiderne. 

Problemer med å skaffe folk
Medlemslisten virker ikke helt oppdatert. Dette medfører til en
del arbeid når foreldre skal kontaktes. I den forbindelse ble
heller ikke en ansvarsliste laget –med tanke på all vaffelste-
kingen.   
Foretrakk derfor å ringe rundt til foreldre direkte når diverse ar-
rangement meldte sin ankomst, dette med ymse resultat.

MOT
På grunn av noe uro i utøvergruppa har vi inngått samarbeid-
savtale med MOT, og gjennomført et møte med dem for ut-
øverne i 12-13 og 14-15-års gruppene. Dette for å forebygge
og i størst mulig grad tilrettelegge for en positivt oppbyggende
vinnerkultur. Det virker som det har roet seg ned utover høsten
og det er en god stemning blant barna.  

Sesongforberedelser – trening
På grunn av dårlige snøforhold har det vært samlinger i hele
høst/forvinteren utenbys. Før den tid har det fleste barmark-
streninger foregått ute i den frie natur. De minste gruppene
har hatt trening innendørs. Det er for tiden liten tilgang på
gymsaler. Men den fine høsten har det vært fine forhold ute.

Gruppe 9 år og yngre sesongen 2006
Barmark
Vi startet med treninger i Granåsen, for senere å flytte inn i
Gymsal på Berg Skole. Dette var populært blant de 10-15 bar-
na som deltok jevnt på disse treningene. Trenerne fikk god
kontakt med barna som syntes aktivitetene var moro.
Barmarkstrening for denne gruppen er en fin mulighet til å bli
bedre kjent både med trenerne og de andre barna i gruppen.
Det er betydelig lettere å få kontakt på disse treningene enn i
Vassfjellet hvor det stort sett er mørkt og barna er vanskelig å
se bak store briller og hjelmer. 

Gode erfaringer fra Granåsen, og det er tydelig at barna liker
å være ute der det kanskje er større muligheter for utfoldelse
enn inne i en gymsal (fotball etc). Anbefaler derfor at man til
neste år prøver å tøye utetreningen utover høsten, da det er
relativt bra med lys i Granåsen-området.

Vassfjellet
Vi har ikke kommet i gang med trening i Vassfjellet på grunn
av dårlige snøforhold.

Renn
Noe varierende oppmøte på Midt Uke Cup 5-10 barn. 
6 deltok på sesongstarten på Oppdal
7 deltok på Småalpinisten
5 deltok på Erik Håker Cup
6 deltok på Bama Alpinfestival
5 deltok på KM
7 deltok på Alpinliga Cupen
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Rekruttering
24 barn er nå registrert som medlemmer i gruppa (samme an-
tall som etter endt 2005-sesong). Aktivitetsnivået varierer stort
mellom disse, fra å delta på en trening eller to og kanskje et
midt-uke renn, til å være med på alt som er av renn og trening-
er. 7 barn har startet ny i gruppen 9 år og yngre i Freidig i løpet
av denne sesongen. 

Aldersbestemt klasse 10-11 år
Trening og renn
Vi startet barmarkstreningen i Granåsen i september med tre-
ning tirsdag og torsdag. Litt varierende oppmøte, men etter
hvert en gruppe på 10-15 utøvere. Videre utover vinteren har
det vært renntilbud i form av samlinger på grunn av lite snø i
nærmiljøet de fleste helger, og fra gruppen har det jevnlig
startet 10-15 stykker. 
De som hadde lyst fikk også prøvd seg på fartsdisiplinene i vin-
ter. Fartstilvenning i Granåsen, Vinterferiesamling med fartstre-
ning i Vassfjellet og sesongavslutningen med utfor og super-G i
Duved  (Guldhjälmen/Årebragden) var absolutt et høydepunkt
for de fartsglade. I Duved deltok 7 løpere fra vår gruppe.

Dugnad
For å drive alpingruppa med et så høyt aktivitetsnivå er vi helt
avhengig av engasjerte foreldre. Alle foreldre (unntatt førsteårs
foreldre) ble ved sesongstart plassert inn i arrangementslag
(portdommere, bakkemannskap, tidtaking etc). Det å delta på et
arrangementsalg er en flott måte å bli kjent med miljøet samti-
dig som man bidrar til at vi får gjennomført klubbens arrange-
ment.
Takk for god innsats til både løpere og foreldre.

Aldersbestemt klasse 12-13 år 
Generelt
12-13 års-gruppen har denne sesongen bestått av 16 aktive lø-
pere. Trener for gruppen har vært Torje Mathisen (pluss Richard
Pettersen i barmarkssesongen) som har vært gjort en kjem-
peinnsats og klart å motivere barna både på treninger og i renn.
Det er holdt et høyt aktivitetsnivå, og høydepunktet var vel
Telenorlekene Alpin landscup i Stordal hvor syv fra gruppen
deltok. I løpet av vinteren har gruppe 12-13 sammen med grup-
pe 14-15 inngått et samarbeid med organisasjonen MOT for å
ivareta miljøet i klubben. Essensen her er at løperne må være
bevisst på å inkludere og ta vare på hverandre.

Trening, samlinger,renn og sosialt
Det har vært bred deltakelse i renn gjennom hele sesongen.
KM helgen resulterte i 7 medaljer til gruppen. Sesongens høy-
depunkt var Telenorlekene Alpin landscup i Stordal hvor Nina,
Hanne, Mari, Ida, Edmund, Mads og Martin deltok. Beste plas-
seringer kom under SG hvor Martin ble nr. 11 og Nina ble nr.
16. Ellers ble det også gode plasseringer i Guldhjelmen og Åre-
bragden i kamp med mange av de beste svenskene.

Forberedelsene til sesongen 2006/2007 startet med barmark-
streninger i Granåsen ved skolestart i august. I mangel på gym-
sal måtte vi fortsette treningene ute/inne ved 
Leangen Ishall da det ble for mørkt i Granåsen. Høstferie-sam-
lingen på Juvass ble avlyst pga snømangel, men fra slutten av
oktober har vi hatt tilbud (og gjennomført) samlinger på snø
hver helg. Nå har snøen endelig kommet i Vassfjellet, og vi er
godt forberedt på en ny sesong.

Det blir mange kvelder, helger og samlinger i løpet av en se-
song, og inntrykket er at vi har fått en godt sammenspleiset
gjeng. I tillegg til trening og renn har det blitt litt tid til sosiale ak-
tiviteter også. Kan her nevnes Pirbadet-samling, Freidig-sam-
ling i Vassfjellet  i vinterferien, Guldhjelmen  helgen i Åre. 

Det sosiale miljøet er kanskje den viktigste faktoren for at barna
velger å fortsette med idretten. Det er derfor viktig at vi har et
godt og inkluderende miljø hvor barna føler seg hjemme uan-
sett ferdigheter og resultater. Dette vil det bli jobbet bevist med i
gruppen i årene fremover gjennom samarbeidet med organisa-
sjonen MOT. 
Takk for god innsats til både løpere og foreldre.

Aldersbestemt klasse 14-15
Generelt
Dette har vært en stor gruppe sist vinter med hele 19 løpere, 9
født 1992, 8 født 1991 og to juniorer født i 1990. Vi fikk også en
ny løper, men ellers har gruppen bestått av løpere som har del-
tatt en del år. Det er viktig at vi tar godt vare på juniorene og
særlig det første året, da de fortsatt går på ungdomsskolen og
ennå ikke kunne ha gjort valg om videregående utdanning som
f.eks skigymnas. Det har vært et godt driv over trenerne, og de
har gjennomført mange treninger og samlinger. De stilte også
opp under HLR som ble arrangert på Oppdal. Dette må være
en aktiv gruppe, da klubben er avhengig av gruppen for å få
gjennomført samlinger med mange nok løpere. Dette må vi
også ta med oss inn i neste sesong.. 

Trening
Snøen uteble tidlig i sesongen og det ble turer på ski både til
Tärnaby og Bjorli for de ivrigste. Utover vinteren har det stort
sett vært samlinger de helgene det ikke har vært renn.
Fartssamlingen på Oppdal i forkant av Håker cupen er veldig
populær.  

Renn
Vinteren gikk raskt med renn eller samlinger hver helg.
Sesongens mål og høydepunkt for en del var Hovedlandsrennet
på Oppdal, hvor Robin startet med GULL både i SSL og SL.
Ellers så ble det også bronsemedalje til Marthe, og ellers fine
plasseringer til Kristian, Kristin og Nora. Disse fem kjørt inn kvo-
tepoeng til Sør-Trøndelag skikrets for neste års deltakelse i
Alpin Landscup og Hovedlandsrennet.
Sesongen ble avsluttet med Årebragden, Gullhjälmen og 1.
mai-trofeet i Sverige etter påske med flere gode plasseringen.

Representasjon
3 løpere i 91-kullet har representert NSF i internasjonale renn
denne sesongen, med svært gode resultater. Kristian Woldseth
vant SSL og kom på 3.plass på SL i Tsjekkia. Kristian kom også
på 3.plass i SL i Piocchio, Italia. Kristin Fossum Graabakk kom
på 2.plas i SSL i Tsjekkia. Robin Brauti kjørte både i Slovenia,
Topolino, Italia og i Canada. 

Dugnad
Når sesongen er i gang så er det hektisk. I tillegg til at vi er med
ungene på renn, skal vi arrangere renn samt hjelpe til på tre-
ningene.
Vi har også vært med på varetelling samt stilt vakter til
Tordenskioldløpet.

Høsten 2006
Sesongen 2006 startet allerede sist sommer med barmarkstre-
ning, oppmøte i Granåsen. De nye trenerne er: Helge Sandnes
og Åne Sæter. 
Snøen uteble både på breen i sommer/høst og i bakkene på
førjulsvinteren. Men vi har hatt turer til Tärnaby, Duved,
Funäsdalen og Domdås, slik at vi har fått prøvd skiene før vi
fikk snø nå i Januar. 
Det ble en derfor en lang barmarksesong. På grunn av mangel
av gymsaler/haller har vi hatt oppmøte i Leangenhallen etter
høstferien, men er endelig Vassfjellet åpnet og ungene er på
ski.
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Junior 1 og 2
Generelt
JR gruppen har i år bestått av 10 løpere i Trondheim hvorav 5
på ski linje ved Heimdal Videregående Skole. I tillegg har klub-
ben 6 løpere ved Oppdal Skigymnas.  Gruppen totalt sett har
hatt stor deltagelse på FIS renn.  Markus Nilsen har også i år
deltatt på JR -landslagssamlinger og Terese Neergård har del-
tatt på E - Cuplaget.

Trening
To av løperne har trent sammen med 14-15 gruppen.
De 5 løperne på Heimdal VGS har vært en del av kretslaget.
De har fått sin styrketrening igjennom skolen og skitreningen
gjennom kretslagssamlingene og treningene i Vassfjellet.
Dessverre har gruppen vært plaget av skader i år.  De øvrige 3
løperne i Trondheim har hatt sitt barmarkstilbud gjennom
Atleten.  Det har til tider vært få løpere på trening både på
Atleten og i Vassfjellet av de nevnte årsaker.

Vi ser fram til neste sesong når gruppen blir utvidet med ytter-
ligere 11 løper.  Dette må bli tidenes største junior gruppe og
vi ser fram til et solid opplegg for våre juniorløpere.  

Renn
På rennsiden har skigymnaselevene på Oppdal vært de mest
aktive med en deltagelse på mellom 30 – 40 FIS renn.
Elevene på Heimdal VGS har deltatt på opptil 16 renn, de øvri-
ge opp til 4 renn.

Våre løpere har oppnådd svært gode plasseringer i i NM i
Narvik og Trysi.  Vi gratulerer Trine med 1.plass i Narvik i SL,
Therese med 1.plass NM senior Narvik SSL, 1.plass NM juni-
or 2 Trysil SSL og 2. plass NM junior 2 Narvik SG.  Videre gra-
tulerer vi Andreas med 2.plass NM senior Narvik SSL, Markus
med 2.plass NM junior 1 SSL og 8.plass NM senior Narvik
SSL.

Sportslige resultater
Vi er veldig stolte av de flotte utøverne som representerer
Freidig på en utmerket måte i alle sammenhenger. Vi kan vise
til gode resultater i de fleste aldersgruppene, men vektlegger
først og fremst gode resultater til de litt større utøverne ut fra
at vi til de minste prioriterer lek, skiglede og grunntrening.

Vi vil derfor her trekke frem pallplasseringer i norgesmester-
skap og internasjonale renn. Løperne blir tildelt klubbens di-
plom for disse resultatene.

NM Narvik 
1.plass SL Trine Bakke Rognmo
1.plass SSL Therese Nergaard
2.plass SSL Andreas Nilsen

JR1 NM Oslo
2.plass SSL Markus Nilsen

Hovedlandsrennet, Oppdal
1.plass SL Robin Brauti
1.plass SSL Robin Brauti
3.plass Utfor Marthe Næss

Canada
3. plass SL Robin Brauti

Trofeo Pinocchio, Abetone Italy
3.plass SL Kristian Woldseth

Ski Interkriterium 2006, Tsjekkia
1.plass SSL Kristian Woldseth

3.plass SL  Kristian Woldseth
2.plass SSL Kristin Gråbakk

Forberedelser til ny sesong
Sesongfobredelsene til 2006/2007 sesongens startet allerede
i mai med samlinger på Juvass. Noen av løperne var i tillegg til
klubbens og kretsens samlinger med på oplegg i regi av ski-
forbundet. Sommeren var tragisk sett fra en alpinists syns-
punkt. All snøen på breene smeltet og breene nord for alpene
stengte. Forholdene sør i Europa ble 0også etter hvert så dår-
lige at det var dårlig med treningsmuligheter. Noen av løperne
dro derfor i august ned til Landgraff i Nederland og trente i en
innendørshall. 550 m bakke og –8 C ga fine treningsforhold. 
I oktober ble det flere turer til mellom Europa for å få kjørt på
ski. Vinteren kom tragisk sent det ble ikke muligheter for tre-
ning i nærområdet. Høsten ble dyr og slitsom med mye reising
og store utfordringer med å få logistikken på plass.
Forberedelsene har tross  problemene med treningsforhold
gått rimelig bra og de fleste løperen er godt forbredt til en ny
sesong

Store arrangement
Årsmøtet i fjor vedtok at vi skulle søke om arrangementet for
Jr.1 NM 2008, og for 2007 dersom vi ikke får 2008. Jr 1 NM
2008 gikk til Bjorli som tar alle disipliner. Skiforbundet ønsker
også samlet løsning med en arrangør av alle disipliner for
2007. Om Trysil kan ta dette arrangementet avgjøres i løpet av
kort tid nå. Dersom de ikke kan ta fartsdisiplinene får vi renn-
arrangementet for de tekniske disiplinene mens fartsdisipline-
ne går inn i fartsuka på Hafjell. Budsjettmessig har vi ikke lagt
dette inn, men tar det som en eventuell positiv overrsaskelse.

Vi har også søkt om et FIS SL renn i februar. Dette får vi ikke
for 2007. Midt-lia må homologiseres og vi ønsker å få et SL-
renn i Midt-lia i tillegg til vårt faste FIS SSL-renn.

Vi har tidligere kommet til at vi bør ha et stort arrangement
hvert andre år for å opprettholde vår arrangørkompetanse. Ut
fra den planen burde vi hatt et stort arrangement i kommende
sesong. Det ser ikke slik ut nå, og alle store renn er tildelt for
08. For oss blir det dermed viktig nå å få et stort arrangement i
2009.

Twintip (jibbe) gruppe
Trenere: Eimund Staverløkk, Knut Mykin og Rasmus Olstad
Oppmann: Ketil Hokstad

Generelt
Årsmøtet i Freidig Alpin vedtok i mai 2006 å starte opp en tre-
ningsgruppe for twintip, ofte kalt jibbing. Dette er et tilbud både
til de som vil kombinere jibbing og alpint, og til rendyrkede jib-
bere som ikke tidligere har drevet organisert skiaktivitet. Nedre
aldersgrense er satt til 12 år (alpin alder).

Trening
Sommertreningen startet med tre turer til vannhoppanlegget i
Meråker. Dette ga mulighet for trygg trening på hopp-momen-
ter som har litt større vanskelighetsgrad enn det man beher-
sker på snø.

I løpet av høsten har twintip-gruppa hovedsakelig trent bar-
mark i gymsalen på Rødde Folkehøgskole, der nødvendig ut-
syr som turntrampoline med saltoseler er tilgjengelig.  Vi har
også kjørt noen økter i stupetårnet i Pirbadet og i turnhallen til
turnforeningen, der vi kan benytte skumbasseng og air-track.

Skitrening foregår nå i Vassfjellet hver onsdag. Så langt har vi
kun hatt mulighet for å trene på rails. Trening på big-jump star-
ter så snart terrengparken på Vassfjellet kommer i orden.
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ARSBERETNING FOTBALL 

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

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

Svenn-Egil Langlete, administrativ leder
Jørgen Geving har vært Hovedstyrets representant og deltatt
på avdelingens møter. 

2. Lagledere 2005:
Senior 4. div Vidar Sæther Tord Talmo
Senior 5.div Bård Eidet Knut Juel 
Junior Gutter 1989 Kenneth Janssen Harald Torgersen
Junior Miljø 1988 Sverre Smeplass Eirik Aartun
Junior Jenter 1989 Svenn E. Langlete Knut-A. Farnes
Gutter 1990-91 16 år Ola Strandhagen Sverre Smeplass 
Jenter 1990-91 16 år Svenn E. Langlete Johan O. Oldernes 
Smågutter 1992 - 14 år Dag Brænd Arne Sætereng
Småjenter 1992 - 14 år Erling Næss Helen Næss
Smågutter 1993 - 13 år Kurt Arve Selnes Gisle Elnan
Småjenter 1993 -13 år Terje Myrseth Marianne Gisvold
Lillegutter 1994 - 12 år Eva M. Olsen Håvard Værnes 
Lillejenter 1994 - 12 år Håkon Stenmark Stig Helmersen
Lillegutter 1995 - 11 år Knut Iver Aastorp Gaute Moldestad 
Lillejenter 1995 – 11 år Per Nylander Ida Kvissel
Mini 1996 10 år Kåre Klausen Karen Osen

Kåre Ottar Mjåseth
Mini 1997 - 9 år Ivar Sommervold Torkil Fyrvik
Mini 1998 - 8 år Jan Tore Klausen Jan Erik Sjølås
Knøtt 1999 -7 år Knut Fagerhaug Øyvind Hellan

3. Styret har avholdt 12 styremøter i denne perioden.
Viktigste saker har vært;
- dugnadsarbeide
- banekomité sammensetning og arbeidsoppgaver
- keeperskole
- fremtidig drift av kunstgressbanen
- fotballskole
- sc
- treningstider
- økonomi

4. Trening og instruksjon
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. Så en
stor takk til alle som har bidratt i løpet av sesongen, spesielt til
dere lagledere!

5. Sportslig innsats
Mange lag har deltatt på mange cuper; Krokus Cup, Hydro
Cup, Skandia Cup, Orkdal Cup, Storsjø Cup, Thorvaldsens
minnecup og Norway Cup samt Catalunya Cup, for å nevne
noen. 92-jentene vant i år SC, gratulerer til dere!
Det vises til de enkelte lags årsberetninger.

6. Lagene
Senior 4. divisjon levert årsberetning
Senior 5. divisjon levert årsberetning
Junior 1 levert årsberetning
Junior 2 levert årsberetning
Gutter 90-91 levert årsberetning *
Jenter 90-91 levert årsberetning
Smågutter 92 levert årsberetning
Småjenter 92 levert årsberetning
Smågutter 93 levert årsberetning
Småjenter 93 levert årsberetning
Lillegutter 94 levert årsberetning
Lillejenter 94 levert årsberetning
Lillegutter 95 levert årsberetning
Lillejenter 95 levert årsberetning
Minigutter 96 levert årsberetning
Minijenter 96 levert årsberetning
Minigutter 97 levert årsberetning* manko ett lag
Minigruppe 98 levert årsberetning*
Minigruppe 99 levert årsberetning

7. Økonomi
DRIFTSRESULTAT Fotballavdelingen 113 812,94
I tillegg har fotballavdelingen overført kr 240.000 til drift av
kunstgress. 
I årets resultat er overskuddet fra Skandia Cup også medtatt. 
Aktivitetsavgiftene er godt tilpasset gruppenes egen økonomi
og videreføres uforandret.

DRIFTSRESULTAT Kunstgress anlegg 1 247 330,12

Tippemidler på kr 1.000.000,- for kunstgress og kr 180.000,-
er innbefattet i dette.

Langsiktig gjeld er redusert til 1 025 000,00 fra
2 205 000,00

DRIFTSRESULTAT Kunstgress drift 260 352,75

Resultatet er en følge av overførsel fra fotballavdelingen og ut-
leie av bane.

DRIFTSRESULTAT Skandia Cup 170 253,76

Noe bedre enn i fjor. Overskuddet er overført fotball og dug-
nad er fordelt på lagene

Sum bankinnskudd pr 31.12.2007 550 000,00

Forventer å få utbetalt siste rest av spillemidlene i juli og der-
med være gjeldfri pr 31.12.2007

8. Skandia Cup
Skandia Cup ble arrangert for 32 gang i år med ny deltaker 
rekord
Deltakende lag: *= det ble avlyst 4 klasser med ca 25 lag som
ikke deltok pluss 9 lag på vent.

Årstall Antall lag Tilreisende lag
2003 241 31
2004 321 37
2005 357 46
2006 366 * 49
Ekstra hyggelig er det at Støvring igjen var her med 3 lag, for
26. året på rad! 
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Dessverre ønsker ikke Storsjø Cup å ha ett samarbeid om ut-
veksling av lag lenger, og på grunn av at deres
Mittsommarafton kommer under SC kommer de ikke med lag
hit (den dagen er like høytidlig for dem som vår 17. mai).

Kamper og baner:
Totalt ble det avviklet 905 fotballkamper (uten noen form for
problemer på følgende baner, Lade Idrettsanlegg (6 baner),
Trygg/Lade kunstgress (3 baner), Rosenborg gress,
Strindheim-, Nardo-, Nidelv-, Ranheim-, Freidig- og
Charlottenlund kunstgress.

Som leder for komiteen mener Pål at medlemmene har all
grunn til å være fornøyd med den jobben som er gjort i
2005/2006. Vi har arrangert Norges nest største fotballturne-
ring på fritiden, uten noen ansatte og stort sett kun på entusi-
asme. Men vi skal overhodet ikke glemme at mye at grunnla-
get er lagt tidligere år, og at gamle tanker forent med nye ideer
har gjort SC til en sportslig suksess. Mye har sikkert kunne ha
vært gjort både bedre og annerledes, men jeg er stolt over
den jobben som er gjort av de som gjorde den! Sett litt i etter-
kant ser vi at det ligger utfordringer foran oss, men også
mange muligheter. De største investeringene er gjort, det
eneste som må bedres nå er turneringsprogrammet som vi
jobber i (software). Med bakgrunn i at vi manglet 4-5 personer
i komitên så er dette helt klart bestått!

9. Kunstgressprosjektet
Kunstgress prosjektet er så si i havn. Vi er ferdig med tribune,
men lagbenker står fremdels for tur. Det økonomiske er i rute
og under kontroll (se økonomi).

10.Junior
Trenerteamet i junioravdelingen hos Freidig fotball har tatt en
beslutning som innebærer at det ikke blir noe fotballag i 2007.
Det er med stor beklagelse at denne beslutningen er tatt.

Kenneth Janssen ble engasjert i 2006 som hovedtrener med
det mål for øye å bygge opp et juniorlag som skulle være blant
byens beste i løpet av en 2- 3 års periode.
Han satte en del premisser for sitt engasjement som innbefat-
tet blant annet en spillerstall i størrelsesorden 20 - 25 spillere,
et administrativt støtteapparat og hjelpetrenere på 3-4 perso-
ner, treningsfasiliteter og treningsmengde.
Det er forbundet med store kostnader å satse på dette viset,
og det gjør at vi trenger en viss mengde spillere for at dette
skal kunne forsvares.
I sesongen 2006 kvalifiserte laget seg for å spille i 2 divisjon,
hvilket vi betraktet som en akseptabel start på utviklingen av
et lag som bare bestod av første års juniorer. Vi ble nr 2 i av-

delingen, og med litt mer
dyktighet og hell kunne
vi vært avdelingsvinner.
Basert på den fotball-
messige utviklingen vi
hadde i 2006 ble enige
om å satse for å kvalifi-
sere oss til førstedivisjon
i 2007 for å ta kampen
opp mot de beste la-
gene. Men det ville være
nødvendig å ytterligere
styrke stallen både i
mengde og kvalitet hvis
dette skulle la seg gjennomføre. 

Vi opplevde i sesongen 2006 at med en stall på 17-18 spillere
så maktet vi ikke å gjennomføre en sesong med den kvaliteten
som var målet. Skader, sykdom, gule og røde kort, ferier, spil-
lere ute av form etc. krever en stall som er mye større.
Treningskvaliteten synker, spillere må spille når de er skadet
da vi ikke har friske spillere å benytte. Vi fikk noen nye spillere
i fjor høst som har vært et positivt bidrag i spillergruppen.

For sesongen 2007 håpet vi på flere nye spillere, men de vi så
for oss gikk til andre klubber. Videre har Ranheim blant annet
startet sin søking etter spillere basert på det samarbeidet de
har inngått med Rosenborg. Vi fikk forespørsel om dette, tre
takket nei, mens tre andre valgte å si ja. Dette er et helt greit
valg, og de som dro til Ranheim ønsker vi lykke til videre og
takker for den flotte innsatsen og det de har bidratt med både
som spillere og lagkamerater i Freidig. Vi diskuterte også en
samarbeidsmodell med seniorlagets trener som var meget po-
sitiv til dette. Flere av spillerne hadde spilt seniorfotball i 2006,
hvilket vi ønsket å forsterke i 2007. Men det krever større stall.

Hovedtreneren vurderte situasjonen slik i begynnelsen på ja-
nuar 2007 at han ikke ønsket å fortsette sitt engasjement i
Freidig. Spillerne fikk beskjed på treningen torsdag 11. januar. 

11.Oppsummering
Benytter anledningen til å takke for meg, etter 3 år som for-
mann/styreleder i FF. Tanken var bare å hjelpe til i et år, slik at
vi fikk styret ”oppe å gå ” igjen, samt få kunstgress på
Freidigbanen. Men takket være alle trivelige skapninger i fot-
ballstyret, og hovedstyret ble dette året til tre år. Men nå er det
på tide med ny energi her. Ønsker fotballavdelingen lykke til vi-
dere!

Trondheim 29.01.07
Anne Arnessen

UTLEIE AV KLUBBENS SELSKAPSLOKALE
Klubbhuset i Sigurd Jorsalfars veg utleies til alle an-
ledninger 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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Teknisk
Vi i Freidig har stått for til sammen 13 arrangementer i 2006. Tabellen under viser arrangementene, ansvarlige og antall deltakere:

Arrangement Sted Dato Løpsleder Løypelegger I år Ifjor

Dagens Løype Bymarka 28.01.06 Geir Owren
Gate-O-Løp Nyborg Skole 06.02.06 Geir Owren Eirik Einum 51
TrønderCup Skiorientering Granåsen 25.02.06 Geir Owren Kjetil Ulven/Valborg Madslien 18
Tordenskiold-løpet Lade 09.05.06 Eirik Jørgensen 460 450
KM kort-distanse/assistanse til Børsa 12.05.06 Helge Rustad (Tidtak.) 198
Freidigstafetten Helikan-seter 28.05.06 Magne Lysberg Arvid Mølnvik 251 295
Ungdomsløp 3 Byåsbakken 15.06.06 Marit Irene Kvittem Sturla Sæther 143 136
Klubbmesterskap Kort Fjellseter 20.06.06 Pål Kittelsen Stig Berge 70 65
KM Sprint – Assistanse til Gaula 18.08.06 Helge Rustad (Tidtak.) 215
KM Stafett Mostadmarka 20.08.06 Jacob Hygen Håkon Gammelsæter 281
KM Stafett Bedrift Granåsen 22.08.06 Geir Owren Johan Ivarsson 312
Jaktprøven Storsvingen 10.09.06 Eirik Einum Tore Angell-Petersen 153 145
Gildesprinten Dyrborghaugen 19.09.06 Solveig Angell-Petersen Tore Angell-Petersen  150 120
Klubbmesterskap Lang Fjellseter 14.10.06 Geir Owren Jostein Kvakland/

Martin Gammelsæter 74 69

ORIENTERINGSAVDELINGEN
Tillitsverv 2006
Stab:
Leder: Solveig Angell-Petersen
Nestleder: Vegard Grønli
Kasserer: Mona Sæter
Påmelding: Helge Rustad
Data/internett: Olav Arne Kvittem, Helge Rustad
Utvalgsledere:
Sportslig: Marit Irene Kvittem
Miljø: Marte Gammelsæter
Teknisk: Geir Owren
Kart: Tore Angell-Petersen
Turorientering: Knut Lillealtern

Representasjon:
Tillitsverv O-kretsen: Håkon Gammelsæter (styremedlem,

leder av toppidrettsutvalget), 
Sturla Sæther (medlem av rekrutt-
utv.) og  Nils Olav Vennevik (revisor)

Repr. O-kretsens ting: Solveig Angell-Petersen og 
Vegard Grønli

Styret
Det er avholdt 3 ordinære styremøter. Løpende saker har stor
grad vært behandlet via uformelle møter og internett. Vegard
Grønli fungerte som vikarierende leder fra januar til mai, etter-
som Solveig Angell-Petersen var på reise. 

Klubbprosjekt:
I forbindelse med klubbprosjektet 2005-2010 ble det på års-
møtet 2005/2006 nedtegnet målsettinger som vedrører driften
av klubben. Vedtatte mål har til hensikt å veilede de ulike ut-
valgene i driften av klubben. Mål for o-avdelingen er satt innen
følgende prioriterte områder: teknisk, kart, miljø, rekruttering,
tur-orientering. Innenfor hvert område er det laget handlings-
planer, og disse skal evalueres av styret og evalueringen leg-
ges fram på årsmøtet. 

Økonomi
Avdelingen har i 2006
gått med et overskudd i
overkant av 50.000 kr.
Tur-o, Tordenskjoldløpet,
dugnader, egne arran-
gementer og spesielt
kartsalg har gitt gode
inntekter. Dette kan vi
takke stor innsatsvilje
blant våre medlemmer
for. Også I 2006 har vi
hatt lave kartutgifter, og
vi må regne med å bru-
ke mer på vedlikehold av kart i 2007, som følge av forbere-
delser til VM i 2010. 

Sportslig
Aktivitetene i 2006 har vært lagt opp etter samme mønster
som året før. Vinteren 2005/2006 gikk vintertreningene fra
Nyborg skole, mens de høsten 2006 ble flyttet til Dalgård. I
sommerhalvåret ble treningene lagt til tirsdager og med mål-
gruppe nybegynnere, gutter og jenter under 16 år samt et til-
bud til de mest ambisiøse av de yngste på enkelte av kretsla-
gets treninger. Det har vært godt oppmøte blant nybegynnerne
og også blant de yngre løperne. Spesielt hyggelig er det at
mange har deltatt på rekruttløpene. 
Antall aktive har sunket noe i nesten alle aldersklasser siden i
fjor og teller nå 163 løpere. Yngste gruppe har hatt en liten,
men gledelig økning. Både antall aktive og antall starter har
gått ned siden 2005.  På mange løp har vi hatt rundt 70 star-
tende. Vi har mange nybegynnere som også har deltatt på løp,
noe som tyder på at vi forhåpentligvis etter hvert får mange lø-
pere i jente- og gutteklassene. Generelt er det god kontinuitet
og stor stabilitet i medlemsmassen.
Det ble gjennomført to felles turer/samlinger for hele avdeling-
en i 2006. Vintersamling var i Vålådalen i Sverige med ca.40
deltakere. Årets sommerklubbtur ble lagt til o-festivalen på
Trandum med god deltakelse og gode resultater i både indivi-
duelt og stafett. Ellers hadde de yngste sin årlige tur til
Østersund. Mange fra gruppe 13-16 hadde også en vellykket
tur til Blodslitet i oktober.

Vi har ikke hatt noen store arrangementer i 2006 – det største var kretsmesterskap i stafett for Sør og Nord-Trøndelag som vi ar-
rangerte i Mostadmarka. Deltakelse i våre arrangementer har vært omtrent som i 2005. Vi registrerer en svak nedgang i
Freidigstafetten, mens øvrige arrangementer har vist en liten fremgang. Nytt av året er at vi har laget system for internettpåmel-
ding i Tordenskiold-løpet. Dette fungerte svært bra og vi fikk en liten oppgang i deltakertallet. Helge Rustad har stått for utvikling
og drift av systemet.
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Kart
Aktiviteten på Freidigs kart har vært omtrent som i fjor. I tillegg
til turorientering, og egne arrangement på kartene
Mostadmarka, Iladalen og Sverresborg, har det vært arrangert
8 bedriftsløp med til sammen 2250 deltakere på kartene våre.
For øvrig er for første gang i historien alle våre produserte kart
laserutskrifter (ingen trykkinger).
Det har vært gjort noe ajourføring av våre kart i 2006, men be-
hovet for ajourføring og delvis fornying av flere kartområder vil
bli mye større i årene framover (spesielt med tanke på VM i
2010). 

Turorientering
Vi registrerer en fortsatt stigning av samlet antall solgte konvo-
lutter. 531 konvolutter ble solgt i 2006. Vi har denne sesongen
inngått samarbeid med TT-kontoret og Øksendal bokhandel på
Byåsen butikksenter som nye salgssteder. Særlig Byåsen bu-
tikksenter viste seg å være en vellykket tilvekst. Vi har i tillegg
til tradisjonelt tur-o-opplegg også arrangert mini-tur-o,
Vitalturen og Finn-Fram-dagen i samarbeid med Barnas
Turlag. 
Vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinger fra gamle og nye
deltakere. Vi har imidlertid registrert at flere deltakere er gan-
ske bevisste på kartkvaliteten, og at vi dermed må ta på alvor
både synfaringsstatus og trykke-/print-/kopi-kvalitet, ved at tur-
o blir en del av klubbens kartplaner.

Miljø
Det ble ikke utgitt noen utgave av SOFA-posten i år. Vi satser
på å få til et bedre opplegg rundt SOFA-posten neste år. Miljø
har arrangert 6 svømminger for Freidigmedlemmer i
Husebybadet. Oppmøtet har vært jevnt bra, særlig blant små-
barnsfamiliene. Miljø-utvalget arrangerte også Vintersamling i
Vålådalen, fellestur til o-festivalen og årsfest på Eberg.  

Oppsummering
2006 har vært et bra år for O-avdelingen. Aktiviteten har gått
litt ned i forhold til i fjor, men det har svingt rundt årets nivå de
siste årene, så det tyder ikke på noe unormalt. Vi har gledelig
antall yngre løpere fremdeles, og vi må arbeide hardt for å be-
holde dem. Rekrutt- og nybegynnergruppene våre gjøre en
god jobb. Antall juniorløpere er fortsatt lavt, og vi har dessver-
re ingen satsende seniorer i klubben for tiden. I veteranklas-
sene har vi løpere i verdenstoppen.
Administrasjonen av klubben har gått greit. Avdelingen har en
stor medlemsmasse som stiller opp ved dugnadsarbeid og
egne arrangement. Det siste er ikke minst viktig, siden vi slik
kan være med å bidra til et godt løpstilbud i kretsen. Enkelte
personer har imidlertid stor arbeidsbelastning, og det er en
tendens til at det er vanskelig å få folk til de større oppgavene i
driften og på arrangementer. Meget uheldig var det for eksem-
pel at vi ikke klarte å skaffe ny leder av teknisk utvalg for
2006, og at Geir Owren måtte bes om å fortsette. 
Tur-orienteringen gikk i år godt med en gledelig liten økning i
solgte konvolutter. En gradvis videreutvikling av hjemmesida
vil fortsatt være en viktig arbeidsoppgave for utvalget. Flere
brukere er også blitt mer bevisste på kartkvalitet, noe vi må ta
på alvor. 
I 2006 som tidligere år har avdelingen hatt et nøkternt forbruk
der utøverne betaler store egenandeler og viser vilje til dug-
nadsinnsats. Vi budsjetterte for 2006 med et underskudd i drift
på 63 500 kr (medberegnet inntekt fra Nidarøhallen-dugnad).
Underskuddet ble i overkant av 50 000 (uten inntekt fra
Nidarøhall-dugnad, som i år vil ligge mellom 50 000 og 60 000
kr). Økonomien ser altså ut til å være god. Anleggene våre,
dvs. kartene, gir svært gode inntekter. Det er gjort lite ajourfø-
ring i 2006, men dette vil endres for 2007 som følge av forny-
ing av kart før VM. 

Solveig Angell-Petersen
Leder, orienteringsavdelingen

FJELLSETERSTUA 2006
Hyttestyret har i 2006 bestått av Svein Christiansen, Gunn
Karin Hygen, Nils Ulleberg, Karl Erik Rønning, og Jørgen
Geving fra AU. 

Etter arv fra Per Jystad har hytta gjennomgått en meget stor
og absolutt renovering i 2006. 
Planleggingen av det store vedlikeholdsarbeidet ble startet på
våren av Per Bue og Jørgen Geving. 
Det hele startet med at Jørgen, Hilmar og Hjørdis malte opp
peisestua i løpet av sommeren.
Så i august startet storarbeidet, og til å utføre arbeidet var vi
så heldig å få to snekkere fra Svorkmo. Dette var John Asbøll
og Henrik Bakken som Jørgen kjente til fra før. Dette var to er-
farne og meget dyktige snekkere og som etter Arne Røe`s
mening ikke bare var dyktige snekkere, men kunstnere!
Førsteprioritet var skifting av tak, og det var også på tide når vi
etter hvert avdekket råte og faktisk hull i taket ved inngangen.
Skjevheter i taket medførte også mye oppretting. 
Verandaene viste seg etter hvert som det ble revet at de beg-
ge to var fullstendig oppråtnet. 
Ja det kan nesten ikke beskrives hvordan det så ut under plat-
tene og pappen. 
Utbygget for storstua viste seg å være fullstendig uten isola-
sjon, så det ble derfor også gjort.
På taket, i kroken til venstre for inngangsdøra, viste vi det var
noe ”muffens.”  På vinterstid var det en ”iskake” langs veggen
og her ble det avdekket store råteskader i tømmeret. 
Arbeidet ble velsignet med et utrolig sommervær som ikke

skapte noen problemer mens
takarbeidet pågikk. Eneste pro-
blemet var faktisk at det var vel-
dig varmt enkelte dager. 
Arbeidet gikk greitt med to så
dyktige snekkere, men det var
svært mye arbeid som vi holdt
faktisk på i 2 måneder. 
I hele arbeidsperioden ble det utført mye dugnadsarbeid. Først
ble all gammel takstein og lekter fjernet på dugnad i løpet av
3-4 dager. Underveis i hele perioden har spesielt Per Bue,
Svein Christiansen og Niels Ulleberg fulgt opp arbeidet, revet
gammelt treverk, beiset nye vegger, snekret ny trapp, ryddet i
kjeller og ryddet utendørs.  Klubbhusets folk har også bidratt
med en del arbeidshjelp.
Hele renoveringen har kostet ca. kr. 500.000,- men så har vi
også fått gjennomført et absolutt nødvendig arbeid dersom
hytta ikke skulle forfalle.
Nå er det blitt flott på Fjellsetra. Klubben har vist seg sitt an-
svar bevist ved å ivareta hytta med denne store renoveringen. 
Hytta har også i 2006 vært benyttet på tradisjonelt vis.
Freidigveteranene i Hyllkaka har hatt sin faste tirsdagstreff
hele året, med unntak av feriemånedene. Ellers har det årlige
Hyllkak-rennet og julelunsjen funnet sted i tradisjonelle former. 
Hyttegjengen har bidratt til å ta vare på hytta som betyr så vel-
dig mye for mange av dem.
O- avd. har benyttet hytta jevnt hele året til møter, samlinger
og løpskvelder. 
Men det er fortsatt hyttestyret og klubbens håp at hytta brukes
enda mer. Hyttestyret

Freidig 1 - 2007:Freidigbladet mai 04  28-02-07  10:51  Side 19



20

FREIDIG HANDBALL 2006

Styrets sammensetning
Stilling Navn Fra lag
Leder Olav Hårstad Jenter 1991
Sportslig leder Børge Woldseth Jenter 1996
Sekretær Kåre Clausen Gutter 1996
Kasserer Jon Arne Dybdahl Jenter 1995
Materialforvalter Wenche Iren Strand Jenter 1995
Dugnadsansvarlig Håvard Rekstad Gutter 1995

Styremedlemmer fra alle lagene i tillegg.

Aktiviteter.
Håndballskole: Vinteren 2006 ble det startet opp
Håndballskole for J 1999 og G 1999.

I tillegg prøvde vi og få i gang trening for G 1998. På grunn av
problemer med å skaffe ansvarlige til å drive dette videre, har
de ikke vært noe lag for G 1998 i 2006. Det virker likevel som
om det nå er et lag på gang nå i 2007. Og vi krysser fingrene
for at det går bra.

Alle som starter opp får som vanlig gul Freidig T-skjorte og
ball.

Dugnader i Nidarøhallen: Dugnaden er en av håndballs viktig-
ste inntekstskilder. Også i år har vi delt dugnaden med
Orientering, og vi satser på å satse videre på dette samarbei-
det, da dugnaden er for stor for håndball alene. Oppmøtet på
dugnaden har sannsynligvis vært tidenes beste, og dette skyl-
des mye det fenomenale arbeidet dugnadsansvarlig Håvard
Rekstad har gjort i forhold til innkalling og påminninger. Vi får
nå påminnelse både via epost og SMS.

Parkeringsvakt i Bymarka: Vi hadde i 2006 som er en av de
beste plassene vedrørende inntekter, Storsvingen. Resultatet
ble også meget bra og vi hadde ca 200 kr/dugnads time og
dette er meget bra betalt. På sikt kan dette også bi en av våre
viktigste inntektskilder, men den overskuddet vil kunne variere
mye pga vær og føreforhold. I tillegg til hvilken plass vi har det
enkelte år. I 2007 vil vi ha Fjelseter nedre og den vil sannsyn-
ligvis gi oss reduserte inntekter.

Håndballotteriet.: Det ble bestilt 960 lodd. Hvert lodd koster 25
kr og handball får 25% av inntektene. Inntektene går direkte til
de enkelte lagene.

Treningstider: De tildelte treningstidene i kommunale haller ble
som tidligere meget dårlig. I tillegg ble det år også minimalt
med tid i gymsalen på Eberg. Skolen har i 2006 satt av mye tid
til seg selv, og det gjør situasjonen vanskelig for håndballen.
Heldigvis ar vi etter hvert fått mye tid tilbake, slik at situasjo-
nen har blitt bedre. Samarbeidet med Eberg skole har bedret
seg, og skolen har forståelse for vår situasjon og gir oss nå en
viss prioritet.

Vi har også 2 timer i uka i Fokus hallen og 1,5 Time i
Autronicahallen. Dette gjør at vi kan gi de enkelte lagene rela-
tivt bra treningstid forholdene tatt i betraktning.

Automatinntektene: Automatinntektene har som tidligere år gitt
oss store inntekter. Innføring av seddelforbud i løper av året
reduserte riktignok inntektene til det halve.

Websiden: Websiden er nå oppe og går. Morten Hansen har
påtatt seg det viktige arbeidet med å holde den oppe og aktu-
ell. Han kan ikke gjøre dette alene og er helt avhengig av stoff
fra alle i klubben.

Økonomi
Økonomien i Klubben er
fortsatt bra, og det skyl-
des først og fremst spil-
leautomatene.
Dugnadsarbeidet har
også gitt et meget godt
tilskudd.
Automatinntektene vil
forsvinne i løpet av
2007, og vi må derfor
ikke "overforbruke" disse
pengene, men tenke
langsiktig. Viser for øvrig
til regnskapet.

Aktiviteter i lagene
I 2006 har vi klart å rekruttere 3 nye lag uten at vi har hatt
noen nedleggelser. På bakgrunn av tidligere års reduksjoner,
kan vi si oss meget godt fornøyd med det. Tradisjonelt har vi
hatt problemer med å beholde guttelagene, men i 2006 eta-
blerte G 1995 et samarbeid med SK Trond og det fungerer
meget bra. Vi har i tillegg fått et guttelag til G 1999,og G 1998
håper vi kommer i gang i løpet av nyåret. G 1996 er en stor
gruppe som sliter med treningsforholdene i gymsal. Vi håper
at disse unge guttene holder ut og etter hvert blir stammen i et
Gutte junior- eller seniorlag i Freidig. Jentelagene har stabil re-
kruttering. Med unntak av våre flotte veterandamer er årgang-
en J 1991 eldste lag. Men etter disse gror det godt og vi ser
lyst på framtida for jentelagene. Snart får vi et junior- eller se-
niorlag blant jentene igjen også. Noe vi har manglet i 2 år nå.
Ellers arbeides det meget godt i lagene og vi viser til lagenes
årsmeldinger.

Oppsummering og videre arbeid
2006 har vært et positivt år for Freidig Håndball. Vi har økt an-
tall aktive spillere, vi øker antall lag og vi klarer og beholde de
eldste spillerne.
Den største utfordringen framover er å skaffe nok treningstid
for lagene, samt tilfredsstillende treningslokaler. Dette er
grunnlaget for aktiviteten og framtidig rekruttering. Trondheim
Kommune og politikerne har endelig våknet og det er satt i
verk mange forskjellige tiltak for å forbedre situasjonen.
Dessverre tar det tid og bygge en Hall, med alle utredninger
reguleringer høringer osv som skal til. Vi vil derfor sannsynlig-
vis ikke se noen bedring de første årene. Det er derfor viktig at
vi i klubben nå blir kreative med hensyn til å utnytte den spar-
somme tiden vi for tildelt. Freidig Håndball vil derfor engasjere
seg i arbeidet med å tilrettelegge og drive fram bygging av ny
hall i området Eberg – Brøset før utløpet av år 2010.
Samholdet i klubben på tvers av lagene øker og det vil være et
av målene for de neste åra at dette skal fortsette å øke.
Vi har nå mange aktive, engasjerte og dyktige trenere, ledere
og foreldre i lagene og i styret. For å redusere arbeidsmeng-
den til trenere og ledere er det viktig vi klarer og engasjere
flere foreldre. Noen lag drives av noen få ledere/trenere som
derfor pålegges en større byrde enn nødvendig. Vi må bli flin-
kere til å reklamere for Håndballen og hvor artig det er å delta,
slik at flere foreldre blir med og driver lagene og klubben dit vi
ønsker. Vi må også søke å legge forholdene bedre til rette slik
at foreldrene kan bidra.

31/1 2007
Olav Hårstad, Leder Håndball

Takk til Veidekke for sponsing med 
kr 5.000 hver til håndballagene G1996 
og J1995 for sesongen 2006/2007.
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Rett etter skolen fredag, dro vi med tog til Steinkjer.
Toget var veldig fullt, men det gikk allikevel bra. Da vi
kom til Steinkjer møtte trener Ståle oss og vi gikk samlet
opp til skolen der vi skulle sove. Fredagskvelden spilte vi
mot Strindheim. Vi var veldig spente før kampen. Det
endte med at vi tapte med ett mål. Etter kampen var vi i
hallen og så på at andre lag spilte. 
På lørdagen spilte vi først mot Steinkjer, vi vant 8-3.
Etter kampen dro vi en tur til Steinkjer sine kjøpesen-
tre, og så spiste vi middag. I sjutiden spilte vi mot
Egge/Beitstad, denne kampen måtte vi vinne for å
komme videre i cupen. Det ble en spennende kamp,
men vi vant til slutt 5-4. 

På lørdagskvelden var det diskotek i hallen. Jeg tror
ikke det var så mange som syntes diskoteket var noe
bra, så vi fant på moro selv. Trønderavisa var innom
og foreviget noen av oss (se utklipp fra avisa).
Kampen på søndagen startet 08:30, så vi måtte tidlig
opp. Da skulle vi spille mot Stjørdals Blink. Det var
kvartfinale. Vi tapte 5-3. Vi reiste hjem etter at vi had-
de sett Strindheim spille semifinale.

Hanne Hellebust Strand, J91.

jjjjeeeennnntttteeeerrrr  (((( JJJJ99991111 ))))   ppppåååå  SSSStttteeeeiiiinnnnkkkkjjjjeeeerrrrccccuuuupppp
6666  ––––  8888   ooookkkkttttoooobbbbeeeerrrr  2222000000006666
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NYTT STYRE I FREIDIG FOTBALL

På fotballavdelingens årsmøte ble følgende valgt som
medlemmer i nytt styre for 2007. Oversikten viser
også ansvarsoppgaver for de enkelte:

Leder Gaute Moldestad
Nestleder Sverre Smeplass

Styremedlem, sportslig leder Tord Talmo
Styremedlem, leder banekomite Jostein Aalbu
Styremedlem, kontakt seniorfotball (velges senere)
Styremedlem, kontakt ungdomsfotball Gisle Elnan
Styremedlem, kontakt barnefotball Else Karin
Indergard
Styremedlem, kontakt Skandia Cup Håvard Værnes
Styremedlem, leder kommunikasjon (velges senere)

De fleste av guttene på dette juniorlaget er oppvokst i
Freidig, og spilt fotball siden de var mini og lillegutter.
Det har vært en stall med til dels meget dyktige og lo-
vende spillere, og sammen har de bl.a. vunnet
Skandia Cup i to klasser.
For sesongen 2006 ble det engasjert ekstern trener
og virkelig satset økonomi også på dette laget. De
var unge og lovende, og etter sesongslutt var folk
rundt laget optimist med hensyn til kommende se-
song. Ett år til på baken og juniorlaget ville være
blant de beste i byen mente folk rundt laget.
Sånn gikk det dessverre ikke !
Det hele startet med at Ranheim som nå er
Rosenborgs farmerklubb, kontaktet våre beste spil-
lere og 3 meldte overgang ganske raskt. Så ble det
mer uro i gruppen da andre begynte å trene med
Strindheim. Etter dette forsvant også klubbens trener
og med et pennestrøk var klubbens juniorlag en saga
blott. 

Hvorfor skjer det?   Hva har sviktet?
Først vil jeg si at det dessverre ikke er første gangen
at lovende juniorstammer forsvinner hos oss. Ja jeg
kan faktisk erindre 3 meget gode juniorstammer som
bare løste seg opp.  
Er det noen likhetspunkter ?
Tidligere ble det argumentert med at klubben hadde
for dårlige treningsforhold å tilby, med kun grusbane.
Nå er det ikke noe argument lenger. Vi kan tilby topp
trenings og kamparena.

Likheten finner jeg imidlertid igjen idet de gruppene
som løste seg opp tidligere også var meget ambisiø-
se i sin satsing. Hvorfor sprekker det da ?  
Selv om dette sett fra klubbens side er veldig trist, så
må jeg også være så ærlig å si at jeg nok forstår
noen argumenter for det som skjer. 
Jeg tror at seniorlagets posisjon i dag er en medvir-
kende årsak til det som skjer. Når senior spiller i den
laveste divisjon som finnes, nemlig 5.div. er det klart
at det ikke er videre inspirerende for unge spillere.
Hadde klubbens seniorlag spilt i for eksempel 3. div.
tror jeg faktisk at situasjonen hadde vært annerledes.
Det klubbens fotballstyre nå må ta en diskusjon om,
er etter min mening hva vil vi med Freidig fotball?
Skal vi som for eksempel Astor si at vår klubb kun er
breddefotball for barn og ungdom og ingen seniorfot-
ball?
Eller ønsker vi et seniorlag i minimum 3. div som kan
være en inspirasjon for juniorspillere ?
Satsing på seniorfotball vet vi er krevende både øko-
nomisk og personellmessig. Det må være noen som
følger opp laget, og vi vet at folk til å støtte opp seni-
orlag ikke vokser på trær.
Jeg har ingen svar på problemene om hvorfor dette
skjer. En sen nattetime og på overtid for  redaktørens
deadline, måtte jeg bare sette noen ord og følelser på
papiret. Jeg blir trist og lei meg på klubbens vegne og
det skyldes nok at Freidig fotball har vært en stor del
av mitt liv i over 30 år. Så derfor måtte dette bare ut ! 

Jørgen

KLUBBENS JUNIORLAG 
I FOTBALL OPPLØST
Spillerne har gått til Ranheim og Strindheim

Så har det skjedd igjen. Klubbens juniorstall er oppløst og nesten alle spillerne har
gått til andre klubber. Det betyr at Freidig ikke stiller lag i ordinær juniorklasse i 2007.
Dette er etter min mening ikke bare trist men tragisk.
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FFFFOOOOTTTTBBBBAAAALLLLLLLL
GGaauuttee MMoollddeessttaadd 

nnyy lleeddeerr

Her mottar Gaute lederklubba fra avgående Anne Arnessen
som takket for seg etter 3 år som leder.

Anne ble takket med blomster 
og fine ord av nestleder 

Sverre Smeplass.

På fotballavdelingens års-
møte ble Gaute Moldestad
valgt som ny leder i fotbal-
lavdelingen. Gaute er ”fot-
ballpappa”, og er kjent som
en meget dyktig lagleder. I
dag er han lagleder for lille-
gutter 12 år. Sportsklubben
Freidig ønsker Gaute vel-
kommen som leder for klub-
bens største avdeling.

Jørgen

Du vet du synes det begynner å bli litt av en hverdag…

• Når du prøver å taste passordet ditt på mikrobølgeovnen.
• Når du ikke har spilt kabal med ordentlige kort på mange år.
• Når du har en liste med 15 telefonnummer til din familie på 3.
• Når du mister kontakten med venner som ikke har en e-post adresse.
• Når du føler deg strukturert når du henger opp post-it lapper i flere farger.
• Når du hører de fleste nye vitsene dine via e-post.
• Når du slår 0 for å få linje ut når du er hjemme.
• Når det største tapet etter et datakrasj er at alle vitsene dine forsvant.
• Når du har lest denne lista og nikket og smilt.
• Når du tenker mens du leser denne lista ” denne lista skulle jeg ha sendt på e-post til vitsevennene mine.”
• Når du raskt tenker at vitsevennene dine kan ha fått denne lista som e-post allerede, men det orker du ikke
å sjekke så du sender den allikevel. JG
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Spesialist på graving under vann
Vi bidrar til utbygging, drift og vedlikehold av olje- og gassfelt over hele verden

– your provider of subsea dredging services

www.gto.no

Våre leveranser spenner seg
via utvikling og levering av
Spider for Ormen Lange, til
arkeologi dredge for
Vitenskapsmuseet.

Våre leveranser spenner seg
via utvikling og levering av
Spider for Ormen Lange, til
arkeologi dredge for
Vitenskapsmuseet.
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AAAA LLLL PPPP IIII NNNN TTTT
Denne gangen viser
medlemsbladet en liten
bildekavalkade fra alpin-
gjengen. Endelig ble det
samlinger MED snø! 
Vi håper å få høre mer i
neste medlemsblad om
hvordan det går i de 
ulike rennene i vinter.

Freidigløpere ferdig med dagens økt.

Freidigløperne Nora Stang, Karoline Evjen,
Carina Lorentzen Hepsø og Ida Rønning.

Freidigløpere klar til start.

Samlingen 
i Tärnaby 
9-12/11

Romjulssamling
‘06 på Dombås

Foto: Jannicke Stav.

Foto: Erling Haug.
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BRØSETVEIEN 168 7048 TRONDHEIM
TLF. 73 95 40 40 - 73 95 40 42
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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.

... gikk som tidlige kunngjort til alpinistene Markus Nilsen og
Therese Neergaard. Disse to var selvfølgelig ut på farten da
overrekkelsen av sjekkene skjedde på hovedstyrets julemøte
på Fjellsetra like før jul.
Hver av utøverne fikk en sjekk på kr. 5000,- overlevert av
klubbens leder Ulf Erik Hansen. Her mottar utøvernes forel-
dre sjekkene på vegne av sine håpefulle. Markus sin mor til
venstre og Thereses far til høyre.

Idrettsstipendet vil også bli utgitt til unge Freidigutøvere i ‘07.

Ivar Valstads Idrettsstipend 2006 

w w w . o k k e n h a u g . n o
kampanjer

Subaru 2007
Avgiftsøkningen
ble kr 42 835,-

Vi har 
til 2006-priser!

Inkl. i prisen:
4 vinterhjul på alu.felger

met.lakk

radio, CD-veksler

tåkelys i støtfanger foran

2007-modell 362 900,-
Automatgear kr 8900,-

SUBARUSubaru Forester 2.0 
Rally Edition med soltak og navigasjon

Åpent: Man. – fre. kl. 09.00 – 16.30, tors kl. 09.00 – 19.00, lør. kl. 10.00 – 13.00
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Foto: 
Tor Beisvåg.

BLAD

Returadresse:

Sportsklubben Freidig
Postboks 4642
7451 TrondheimB

OFFSET-TRYKK TRONDHEIM AS. TLF. 73 82 12 12

Skarvan i Selbu. Flåvollen ved Vassfjellet. Selbuskogen.

Klæbu-
marka.

Nysnø 
i januar.

De som har vært på Freidighytta på Fjellsetra siden i høst har sikkert lagt merke til hvor fint
bl.a. vindskiene er blitt med utskjæringer og greier. Men viste du at ”spydet” på toppen ved

inngangsdøra er utskjært som en pokal og er kopiert akkurat lik det som i historisk 
klubbsammenheng  var Fjellseterpokalen.

Medlems-
bladets
blomst
... går til Svein
Christiansen.
Blomsten får han for
det ansvar han tar

for å ivareta klubbens hytte på
Fjellsetra. Det  er  ikke få timer
Svein har brukt og fortsatt bruker
på hytta.
Dette både sommer og vinter. Nå
på vinterstid med store mengder
snø er Svein suveren til å besørge
brøytet veg opp til hytta. Og som
den friluftsmann han er, glemmer
han heller ikke å ta med litt”små-
godt” til fuglene rundt hytta.
Klubben takker deg Svein for det
ansvaret du tar for klubbens hytte.
Medlemsbladets blomst er vel for-
tjent.  JG   
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