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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

Freidigmiljø er ikke noe
som skapes av seg selv.

Det er du og jeg
som skal skape miljø.

Takk for oppmerksomheten på min 70-årsdag.
Hilmar Løkke

Hjertelig takk for oppmerksomheten i anledning min
60-årsdag. Knut R Carlsen

Tusen takk for hyggelig hilsen på 85-årsdagen min.
Bjørg Røe.

Hjertelig takk til hovedstyret og gode venner på
Fjellsæterstua for oppmerksomheten på min 80-års-
dag. Roy Eggen Nielsen

Mange takk for hyggelig hilsen på min 60-årsdag.
Vennlig hilsen Trude Altern Øvrehus

Jeg takker hjerteligst for oppmerksomheten i forbin-
delse med min 50-årsdag. Ketil Mæhre.

Takk for oppmerksomheten til 80-årsdagen!
Haakon Dalhøi.

Tusen takk for hyggelig hilsen på min 70-årsdag. Det
varmet et Freidighjerte! Samtidig vil jeg ønske alle
avdelinger lykke til med sportslig fremgang.

Vennlig hilsen Odd Bergh.

Tusen takk!
Åsvang og Eberg Skolekorps ønsker å takke Dere
for den støtten Dere har vist ved å gi gaver til 17.
mai-aktivitetene ved Åsvang skole i år. Noen av dere
har vært vår støttespiller i mange år, både til 17. mai
og til julemessene vi holder i november/desember
hvert år. Vi setter umåtelig stor pris på Deres bidrag!
17. mai og julemessa er viktige inntektskilder for
korpset, og Deres støtte har gjort det mulig å drive
korpsarbeidet videre, til glede for alle medlemmene
og forhåpentligvis alle som hører på oss.
Tusen, tusen takk!

Mvh Åsvang og Eberg Skolekorps
V/Toril Knutsen, leder for Bingo og Lotteri-komiteen

HHiillssnniinnggeerr && ttaakkkk ttiill mmeeddlleemmssbbllaaddeett
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LEDER’n ved ULF-ERIK HANSEN
Kjære Freidigvenner
Jeg har denne helga sammen med mange andre innledet vintersesongen med første skitur i
Bymarka. Etter to ukers utlendighet i jobbsammenheng var det godt å kunne puste inn frisk
trønderluft igjen.

HS har startet en verdidebatt som vi håper alle avdelinger vil merke seg. Det er viktig at så
mange som mulig deltar i prosessen slik at alle kan få et eierforhold til resultatet.
”En sunn sjel i et sunt legeme”. ”Det viktigste er ikke å vinne, men å delta”. Dette er noen av idrettens hjørnestei-
ner. Hver på sin måte handler de om det som gjør idretten verdifull – om hvilke verdier vi bygger aktiviteten på.
Problemer som prestasjonspress, juks og doping har for lengst trengt seg inn på våre enemerker – noe som også
gjenspeiler sentrale trekk ved vårt samfunn i dag. Derfor blir verdiarbeidet og verdiprosessen et viktig virkemiddel
for å sikre at idrettsarbeidet og aktiviteten i klubben vår skal overleve som ”positiv verdiskaper for individ og sam-
funn”.

Mange klubber, også avdelinger innen Freidig, strever med å få nok treningstid, økonomisk grunnlag som sikrer
drift og aktivitet, samt å kunne gjennomføre trening og konkurranser for utøverne. 

I Sp.kl. Freidig opplever vi i dag meningsforskjeller om hvordan organisering av trening og tildeling av treningsti-
der skal foregå. Dette understreker viktigheten av at klubben vår kommer fram til gode grunnverdier som vil kun-
ne fungere som styringsverktøy under slike situasjoner. Vi må fremelske gode holdninger og etablere en god
kommunikasjonsplattform.

Vi må kunne skape glede, vise respekt, gi trygghet og ta ansvar på en slik måte at vi kan være stolte over å være
medlemmer i Sportsklubben Freidig.
Lykke til med arbeidet!

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 909 58 908 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 
Innebandy Knut-Aril Farnes, Ole Hogstads v 24 B, 7046 Trondheim 73917747   932 58 059 kafa@statoil.com

HUSSTYRET
Leder Jørgen Geving, Pinebergvn. 38, 7045 Trondheim 73 917682 909 58 908 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       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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STOR OPPSLUTNING OM
Med 
rekordstor
oppslutning
på årets
Hyllkak-gilde 
12. oktober
ble klubbhu-
set riktig satt
på prøve.
”Normalt” er
huset bereg-
net for 60
gjester, og
Hyllkaka
mønstret 69
gjester. 
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Nye utnevnelser i
Hyllkaka 2007

På Hyllkakas årsgilde 12. oktober ble
følgende klubbmedlemmer belønnet
for ”kun utmerkede fortjenester af en

eller anden mulig eller umulig art inden
vort samfund av 13de october 1903. 
Riddere : Hallgrim Hjelmbrekke, Kåre

Moen og Gunnar Østerbø,
Kommandører: Harald Haltvik, Bente

Skorge og Svein Vold. Storkors: Martin
Moe, Finn Følling, Ulf Even Rian og

Einar Torgersen.

ÅRETS HYLLKAKGILDE
Stor stemning, god mat, fin oppdekning
og flinke fotballjenter som servitører 
gjorde kvelden vellykket. 
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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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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. 

Det er mulig dette er noe Kjell har opplevd
selv, etter mange år som bilselger:

Kjælenavn
En familie av de ikke helt ordinære
satte kjælenavn på alle sine kjære.
Foreldrenes kjærlighet hadde gitt renter
bestående av 2 gutter og 2 jenter.

Alle arvet navn fra bestemødre og bestefedre,
men kjælenavn smakte liksom bedre.
Han som het Lars ble hetende Lasse
og Bjørn han passet best som Basse.

Jenta som het Bodil ble Bobbo
og Louise ble lettere som Lollo.
Men så var det det femte barnet, -
det var en katt som ble hetende Frank Bjarne.

Kje
lls

Kje
lls

hjø
rn
e

hjø
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e

Ta turen innom
Fjellsætra du også

Ny utstyrsavtale med rabatt til alle medlemmer 
I høst har avdelingene innebandy, håndball og
fotball forhandlet om ny utstyrsavtale. I konkur-
ranse med flere leverandører i Trondheim har
Freidig valgt å inngå en ny 5-årig avtale med
G-Sport Cabo AS på Moholt. Avtalen inne-
bærer betydelige sponsorbeløp til de 3 avde-
lingene og SkandiaCup. Gjennom avtalen får
Freidigmedlemmer 27% rabatt på alt klubbut-
styr som handles på G-Sport Cabo.
Klubbutstyret leveres i merkene Umbro,
Proline og Mizuno. På alt øvrig utstyr får vi
10% rabatt. Disse rabattene får alle medlem-

mene i Freidig på G-Sport Cabo samt alle 
G-Sport butikker i Trondheim. I tillegg til den
rabatt hvert enkelt medlem får vil klubben for
hvert kjøp som kjøres også motta en provisjon
på 3 %. Provisjonspengene vil årlig bli fordelt
til alle avdelingene i Freidig. 
Avtalen innebærer at Freidigs medlemmer vil
få tildelt et G-Sport bonuskort. Dette kortet må
registreres ved betaling i butikken for at man
skal få rabatt ved hvert kjøp. Kortet vil bli distri-
buert til medlemmene i nær fremtid.

Gaute Moldestad, Styreleder, Freidig fotball
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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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UTLEIE AV KLUBBENS SELSKAPSLOKALE
Klubbhuset i Sigurd Jorsalfars veg utleies til alle anledninger både på dagtid og kveld. Leietaker behøver
ikke være medlem i klubben. 
Storstua og kjøkkenet er utstyrt for selskap inntil 60 personer og egner seg til alle slags selskap og møter.
Huset kan besøkes på dagtid mellom 0900-1200 eller på kveld etter avtale. Kontakt klubbhuset på tlf.
73900755

Klubben ønsker større bruk av hytta i Bymarka
Storstua har spiseplass til ca 30 personer, og det er plass til ca 20 i peisestua

Nå håper hyttestyret at Freidighytta på Fjellsetra i Bymarka 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.

Medlemsbladets blomst
Sturla Sæther

På Hovedløpet, som er orienteringsungdommens nasjonale storarrangement, ble Freidig
(sammen med to andre klubber) tildelt O-idrettens rekrutteringspris. Prisen var på 10 000
blanke kroner, og et viktig kriterium var at klubben har vist evne og vilje til å satse på ungdom-
men. Dette er en veldig hyggelig honnør til det barne- og ungdomsarbeidet som har vært dre-

vet i avdelingen de siste årene. Sturla Sæther
er en av ildsjelene bak denne satsingen, og er
i det hele tatt en av O-avdelingens store miljø-
skapere. Han har nå treneransvar for alders-
gruppen 13 til 16 år, og har vært utallige hel-
ger på reisefot til løp med ungdommene. Bildet
viser gjengen som var på Hovedløpet. Sturla
bak til høyre. Det må også nevnes at Sør-
Trøndelag o-krets ble kåret til årets Vitalkrets
07 under hovedløpet. Sturla Sæther mottok
også denne prisen som ansvarlig for kretsens
hovedløpsprosjekt.
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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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KUNDESERVICE@TRONDHEIMENERGI .NO   TELEFON 02450   WWW.TRONDHEIMENERGI .NO 

energi med ren samvittighet

freidig  14-02-07  11:22  Side 1
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Vårsesongen ble dekket i forrige utgave av Freidig-
bladet, så la oss begynne i juni. Årets terminliste i
nærområdet ble litt av-og-på. Det var mange arrange-
ment fra påske fram til starten av juni. Og så var det
en laaaaaang sommerferie med et temmelig tynt
løpstilbud i Trøndelag før helt i slutten av august. Men
aktiviteten ble som sagt bra likevel, den.

Freidigstafetten arrangerte vi langt nord i Bymarka
denne gangen. Det var samlingsplass ved
Tømmerdalstorget, og løypene gikk nord-nordvest for
Geitfjellet. For de mer etablerte løperene gikk stafet-
ten i tradisjonelle former, og alle fikk rikelig med mu-
ligheter til å legge igjen svette i motbakkene. Nytt i år
var et mer skreddersydd opplegg for barn i alderen 9
til 12 år. De hadde en lagkonkurranse hvor tradisjo-
nell o-løype bare var en del av utfordringene.
Deltakerne måtte blant annet tegne inn poster riktig
på kartet, løpe EKT-sprint, fylle store kar med vann
fra Kobberdammen og ta poster uti vannet. Tipper
gjengen på bildet syntes det var artig!

Fornøyde rekrutter etter at de plukket flest poeng
i lagkonkurransen på Freidigstafetten.

Det neste breddearrangementet var Klubbmesters-
kap – kort. Det var bra vær onsdag 20.juni, og ikke
mindre enn 81 personer stilte til start i de vanlige løy-
pene. I tillegg kom et stort antall barn i småtroll-løy-
pa. Klubbmesterskapet markerte slutten på vårse-
songens barne- og ungdomstreninger, og dette bidro
til at ekstra mange fant veien til vollen rundt
Fjellseterhytta denne kvelden. Etter selve løpet var
det grilling og sosialt – og diverse ønsker om ”god
sommer”.

Alle disse fant poster på Fjellseter 
på klubbmesterskapet!

Alle helhjertede o-løpere forsøker å få med seg et fe-
rieløp i løpet av sommeren. De ivrigste oppsøker
flere, og har rene turnéen fra arrangement til arran-
gement. Årets tilbud var variert og sammensatt. La
oss begynne i slutten av juni. Dølauka er en gammel
slager i Rørostraktene. Fjellterrenget her er det re-
neste snadder, og 30 deltagere i Freidigdrakt koste
seg på de tre løpene. Sånn sett forespeiler kanskje
navnet ”Dølauka” noe mer enn det kan holde, siden
det kun er snakk om en helg. 

Rapport fra O-avdelingen
O-avdelingen har også i 2007 hatt en sesong preget av et høyt aktivitetsnivå. Både
unge og gamle har vært med på løp i Trøndelag og Norge + Europa for øvrig. Her er
en rask kavalkade om o-løperenes sprell sommeren og høsten 2007!

OOOO----AAAAVVVVDDDDEEEELLLL IIIINNNNGGGGAAAA
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Samtidig, i månedsskiftet juni/juli, var ca ti fra Freidig
var med på Midnattssolgaloppen i Troms. I år ble det
rapportert om midnattssol! 
Uka etter ble uforglemmelig for Torid Kvaal. Hun vant
D65-klassen i Veteran-VM i Finland! Freidig har flere
veteraner i den absolutte verdenstoppen. Foruten
Torid er ektemann Gunnar Østerbø samt Katharina
og Stig Berge alltid å regne med i veteransammen-
heng. Denne gjengen herjet fælt med konkurrentene
også i slutten av august. Da var det Veteran-NM på
Voss.
Internasjonal o-idrett har tradisjonelt hatt et tyngde-
punkt i Norden. Men det er ting på gang nede på kon-
tinentet også. De har blant annet funnet ut at ferieløp
er et populært tiltak! Dem er det mange av. Noen går
hvert år, andre har toårig syklus. Mest i skuddet sett
med Freidigøyne anno 2007 var Italiensk 5-dagers.
13 voksne og 14 barn satte kursen mot de norditali-
enske Dolomittene i slutten av juni. Løpene var sen-
trert rundt småbyene Folgaria og Lavarone. Disse be-
finner seg ca. 1100 moh., og ca. 1 times kjøretur øst
for nordenden av Gardasjøen. Her innkvarterte dele-
gasjonen seg i diverse leiligheter med selvhushold.
Folk koste seg med o-løp, lokal vin, middagsinnkjøp
hos byens kjøpmann og slakter, lek&moro – og andre
gjøremål. Løpene var forresten forholdsvis krevende
til å være ferieløp; ganske lange, en god del høyde-
meter, og gode muligheter til å småbomme både her
og der. Sportslig sett hevdet gjengen seg bra.
Thomas Eidsmo vant H35 suverent, og det var en
bråte med andre Freidigplasseringer i toppskiktet
også.

Hanne Sandstad og Johan Ivarsson vant 
klassene sine sammenlagt i O-ringen, her 

sammen med Ella som var ivrig deltaker i mini-
knat (svensk småtroll).

Men ferieløpet over alle ferieløp er og blir O-ringen i
Sverige. Dette gigantarrangementet har ny arena
hvert år, og i 2007 ble (kompass)kursen satt mot Ös-
tergötland og Mjölby litt sør for Linköping. Vi skulle likt

å se den norske arrangøren som kan håndtere 15000
deltagere som alle skal ha fem løp hver på en liten
uke! Svenskene fikser det år etter år, og elendige
værforhold med mye regn under årets O-ring i slutten
av juli affiserte dem ikke nevneverdig. Ekteparet
Hanne Sandstad/Johan Ivarsson lot seg heller ikke
bringe ut av fatning. De vant hhv klasse D35 og H40.
Og for de uinnvidde: I O-ringen er det typisk 100-200
deltagere i hver klasse. Klasseseier i O-ringen er
med andre ord en meget sterk prestasjon.

Betydelig mindre forhold under 2-dagers Fjell-O i
Ålen, men visse likhetstrekk ellers: Lange tradisjoner,
bra arrangement, og elendig vær. Løypene oppe i
Ålen er relativt lange, de går stort sett over tregren-
sen, og man løper av sikkerhetshensyn parvis.
Mange har fast årlig tradisjon med å ta turen til Ålen
den siste helgen i juni. Ca. 25 Freidigløpere var opp-
over denne gangen. Beste plassering ble 2. plass til
Mari Angell-Petersen og Torunn Spets Storhov i D21.

Dermed er vi over i august. For ungdommen i alderen
14 til 16 år er Hovedløpet og den påfølgende O-
landsleiren en av sommerens store schlagere. Tolv
Freidigløpere pakket bagen og dro til Asker/Bærum i
perioden 5. til 9. august. Programmet var tett: Først
Hovedløpet, som nærmest er å betrakte som et NM
for ungdommer, og deretter tildels betydelig mer
uhøytidelige konkurranser i form av Professor Drøvels
minneløp, sprint-o og kretsstafett. Hvorvidt
Overflodens bredder er kartlagt, vites ikke, men det
ble rapportert at det våte element sto sentralt i gode,
gamle Drøvels minneløp. Garantert et minne for de
som var med!

Og så drar det seg mot slutten av skoleferien, som-
meren er på hell, og det nærmer seg viktige konkur-
ranser i Trøndelag: KM og Midt-Norsk mesterskap.
Disse gikk sent av stabelen i år, hhv. helgen i må-
nedsskiftet august/september og helgen 7.-9. sep-
tember. Freidig tar alltid godt for seg av metall i ulike
valører i disse mesterskapene. Denne gangen ble det
13 individuelle KM-gull, og i Midt-Norsk endte klub-
ben opp med 7 individuelle pluss 4 stafettgull. I tillegg
ble et assortert utvalg sølv- og bronsemedaljer med
tilbake til Trondheim. Men det beste av alt er bredden:
Hele 75 Freidigløpere var påmeldt til langdistanse in-
dividuelt på Midt-Norsk! Dette befester Freidigs posi-
sjon som den største O-klubben nordafjells.
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Premie til 11- og 12-åringene etter KM Lang-
distanse i Selbu.

Styrkeprøven over alle styrkeprøver er Hu & Hei.
Dette NTNUI-arrangementet er fullspekket med tradi-
sjoner, myter, kjempesprekker, infame langstrekk –
og kreative bortforklaringer på enorme tidstap i skrå-
ningene ned mot Byneset. Historien er lang, den
strekker seg tilbake til 1960, og med sine størrelses-
orden 30 luftlinje-km er selve løpet bare hårfint kor-
tere enn soga om Hu&Hei. 

Tradisjonen tro var det en kort prolog på lørdagen
(29. september) før selve gampeløpet på søndagen.
Det er dette løpet som strekker seg over tre mil (nær-
mere bestemt drøyt 32 km i år), fordelt på to runder
på ca. 18 og 14 km. Gutta må gjennom begge run-
dene, mens damene kan gå i dusjen etter den første
med æren i behold. I år var det en rimelig tøff første-
runde med mye opp og ned i myrene i området
Herbernheia – Storheia – Skjellbreia – Elgsetheia.
Mari Angell-Petersen og Torunn Spets Storhov kjem-
pet i toppen av dameklassen, og endte på hhv. 2. og
4. plass. På herresiden registrerer vi at Stig Berge
nærmer seg 40 fullførte Hu&Hei, og Carl Martin
Larsen og Magnus Landstad er ikke mye dårligere.
Men de som imponerte mest var Simen Olafsen og
Guro Fløgstad. 15-årige Simen ble nest beste
Freidigløper, og 17-årige Guro var én av kun tre da-
mer som fullførte begge rundene!! 

Vi lar disse prestasjonene avslutte årets kavalkade,
og samtidig kan de tjene som inspirasjon for neste år.

Optimistiske damer på Studenterhytta ca kl 0945,
dvs. før start på Hu&Hei: Mari Angell-Petersen,
Torunn Spets Storhov og Margot Bolstad Lynum.
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Jaktprøven er en stafett som ble arrangert for 10.
gang denne høsten. Konseptet er som følger: Alle lag
består av fem personer. Etappene er tilpasset alde-
ren til de som er med på laget slik at alle skal kunne
kjempe tidsmessig jevnt mot hverandre selv om fer-
dighetsnivået og kondisjonen varierer. Dette gjøres
ved at det legges seks forskjellige løyper. De spre-
keste herrene, i alderen 19 til 39 år, må løpe den
lengste løypa, som måler drøyt 3 km. Damene i sam-
me alder, gutteløpere i junioralder og litt eldre herrer
mellom 40 og 54 år får en løype som er ca 500 m
kortere. Og slik fortsetter det: Løypene blir kortere og
kortere dess eldre eller yngre
man er. Dessuten er postdetal-
jene enklere for de yngste løpe-
rene, fra 14 år og nedover.
Intensjonen er at vinnertiden
skal være ca 22-23 minutter i
alle seks løyper. Dermed kan fa-
milien Fjellseter bestående av
mor, far, to barn og en halvgam-
mel tante være fullt på høyde
med et lag som kun består av
kjappe 25-åringer. Cluet er at de
fem 25-åringene alle må løpe
den lengste løypa, mens i famili-
en Fjellseter får man tildelt løy-
per tilpasset egene aldersklas-
ser.

Som et eksempel på en av løy-
pene i årets Jaktprøve skal vi se
litt på den såkalte B-løypa.
Denne tilbys til 13- og 14-åring-
ene. Bokstaven B indikerer van-
skelighetsnivå. Postene skal
være middels vanskelige, og
det er spesielt viktig at det tyde-
lig vei, sti, myr, bekk eller lig-
nende i nærheten som man kan
ta seg inn på hvis man bommer
på posten. Kartutsnittet viser B-
løypa, og lengden er ca 2.1 km.
Denne lengden måles i luftlinje
mellom postene. Avstanden
man tilbakelegger i terrenget blir

dermed noe større, litt avhengig av veivalg – og om
det blir noen bom underveis.
I en orienteringsløype er det alltid slik at start marke-
res med en trekant og mål (eller veksling) med en
dobbelt ring. Som kartet viser, var Lavollen arena for
årets løp. Selve samlingsplassen var sånn ca inne i
området avgrenset av den doble mål-ringen.
Oversiktlig og greitt for øvrige deltagere og tilfeldig
forbipasserende publikum. Men det mest interessan-
te er postene ute i terrenget. Og her var vi løypeleg-
gere litt spente: Var disse postene passe vanskelige
som B-poster?

JAKTPRØVEN 
O-avdelingen i Freidig har arrangøransvar for ca fem løp i året. Antallet varierer noe,
avhengig av om avdelingen tar på seg større oppgaver som Midt-Norsk eller KM, eller
arrangerer stafett for bedriftsidrettskretsen. Men deler av porteføljen er en fast årlig
foreteelse: Freidigstafetten i mai/juni, et ungdomsløp, to klubbmesterskap (ved
StHans-tider og i oktober) – og Jaktprøven i september.

B-løypa under Jaktprøven,
23. september 2007

Løypeleggerens
beretning 
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Før start. Fra venstre ser vi Andreas Sylte, Anders
Einum (eks-Freidig), en Frol-løper, Sturla Sæther,
Arild Heggeset, Margot Bolstad Lynum, Siri Bø
Timestad og to ungdommer fra andre klubber.

Liv og røre i vekslingsfeltet.

Freidigs 1.lag, som vant Jaktprøven: Jorunn, Simen,
Johan, Brage og Martin.

1. post var ganske kurant: Fra start bar det ned
gjennom litt skog, krysse bekken, opp skråningen,
finne skogsveien, og ta inn myra mellom de to kol-
lene. 2. post la i noe større grad opp til veivalg. Det
raskeste var nok å løpe til venstre for streken, og
følge vei og sti. Og når man nærmer seg posten
(brun prikk er høydepunkt) går det an å bruke bek-
ken som sikkerhet for at man ikke drar for langt mot
sør. Deretter bar det nordover igjen: Gjennom sko-
gen, krysse to skogsveier, opp gjennom mer skog
og finne den store myra. Hvis dette gikk greit, var
selve posten enkel å finne. Men det gjaldt å passe
litt på kompasskursen slik at en ikke misset på den
store myra.

Og så kom den vanskeligste posten i B-løypa. 4.
post er en grøfteende inne i relativt tett skog. Her er
det fort gjort å bomme. Men hvis så skjer, er det
ikke veldig langt ut til nærmeste sti. Og da er det
bare å ta ny kompasskurs og prøve igjen. I ettertid
viste det seg ganske riktig at det hadde vært en del
bomming på denne posten. Alle løperene har med
seg en elektronisk brikke som registrerer tida som
brukes mellom hver post, og disse såkalte strekkti-
dene fortalte blant annet at de tre raske gutta i te-
ten på første etappe hadde lagt igjen et par minut-
ter ekstra her......

De siste postene er tilsynelatende enklere. Først et
kort strekk over bekken og et par stier til et lite
søkk. Da er det fort gjort å tenke "dette er barne-
mat", "snart ferdig", og miste litt av konsentrasjo-
nen. Spesielt på 5. posten må man holde rede på
retningen på kompassnåla. Men så er det full gass
langs stien. En liten avstikker til et grøftekne, opp til
den øvre enden av det åpne området på Lavollen,
og så veksling. De raskeste i B-løypa ble klokket
inn på snaut 19 minutter. Løypeleggeren greide
med andre ord ikke å oppfylle målsettingen om vin-
nertid på ca 22 minutter. Men for stafetten sin del
var det kanskje ikke så dumt. Det er motiverende
for ungdommen å veksle flere minutter før raskeste
løper i seniorklassen!

Og laget som vant stafetten, Freidigs 1. lag, besto
ganske riktig av mange ungdommer: Martin
Rønning, Jorunn Kvakland og Brage Sæther
løp alle B-løypa som er  presentert i denne
artikkelen. Dessuten var Simen Olafsen med
på laget, men som 15-åring måtte han løpe
en løype som var litt lengre og vanskeligere,
dvs. A-nivå. Sistemann på laget var Johan
Ivarsson. Det er uhyre få som holder følge
med ham i 40-årsklassen. Trollelg ble num-
mer 2, og så kom det en bråte med Freidig-
lag på de neste plassene. La gå at konkur-
ransen ikke var knallhard med kun 16 lag på
startstreken. Men det er ingen tvil om at det
spirer og gror i O-avdelingen!
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Mandag 9/7-2007
Ankomstdagen gikk med til registrering og utdeling
av info. Det var mange unge håndballspillere, 200 lag
og ca. 3000 håndballspillere fra 16 land. De mest ek-
sotiske var Mongolia, New Zeeland, Qatar og India.
Likevel var Norge klart største nasjon. 
Det viste seg at ved en misforståelse i banken i
Norge, så var ikke cupen betalt. Dette førte til hektisk
aktivitet for å framskaffe penger. Etter at overføring av
penger fra Norge gikk i vasken, ble det samlet kollekt
blant foreldrene. Vi fikk betalt cupen og fikk ut matbil-
letter, slik at det ble mat på jentene. To av jentene
kom med fly fra Trondheim. Etter diverse forsinkelser
ankom jentene Dronninglund, dog uten bagasje.
Avslutning på dagen var innmarsj på stadion i klubb-
draktene til jublende foreldre. Ny opplevelse, men
kanskje litt langdryg. Jentene fikk innkvartering på
Asaa skole, noen kilometer fra Dronninglund.
Jentene bodde i en fløy med tre klasserom. Det var
gutter (16 år?!) fra Frankrike og Tyskland i rommene
ved siden av. Litt bekymring fra foreldrene, men alt
gikk greit. Det verste var vel alle sokker og underbuk-
ser som hang til tørk i gangen. Jentene kunne ta gra-
tis buss til cupområdet hver halvtime. Jentene var i
seng ca 23.30, og sovnet nesten med en gang. 

Tirsdag 10/7-2007
Første kamp var mot eksotisk motstand, BHT fra
Brasil. Rett før kampen kom det en skikkelig hagles-
kur og et kraftig regnvær. Banen ble våt, gresset og
ballen ble glatt. Solen kom tilbake når kampen be-
gynte. Det ble tap 3–5. Mange misbrukte sjanser og
straffebom var typisk for kampen. Uvant å spille
håndball under slike forhold, ballen var ikke lett å få
grep på, spesielt når vi prøvde å øke tempoet. Noen
av jentene brukte fotballsko og det hjalp litt. Litt dep-
ping, men det gikk over. Etter kampen dro jentene til-
bake til skolen for å ordne seg til lunsjen. Det gikk så
vidt før lunsjservering ble avsluttet, ting tar tid.
Etterpå brukte jentene tiden til å se på andre kamper
og bli kjent med andre spillere fra andre nasjoner.

Kvelden ble tilbrakt i og rundt skolen der de overnat-
tet. Foreldrene var samlet til grillfest og kubbkonkur-
ranse, en riktig vellykket aften. Leggetid samme tid
som i går, og det ble like fort ro.

Onsdag 11/7-2007 
Tidlig kamp, 08.35, betydde at jentene måtte stå tidlig
opp, 06.30, men ingen problemer, alle var på bussen
kl 07.00. 
Mot Lånke ble det seier 3–2. En riktig slitekamp, men
seieren var fortjent. 4 straffebom og en rekke mis-
brukte sjanser, beviste det. Våt og sleip bane, med
antydning til gjørme ved 6-meteren gjorde det ikke
enkelt for jentene. Dagens andre kamp spilte vi mot
Stranda. Bedre bane, men fortsatt vått. Tok en fortjent
3-0 ledelse og trodde nok at kampen var avgjort i vår
fordel, men Stranda utliknet vår ledelse og kampen
endte uavgjort 3-3. Igjen slet vi med å score på straf-
fer, 3 forsøk - ingen mål. I tillegg ble det for mange
skudd utenfor, i stanga eller midt på målvakten. Etter
kampen spiste jentene lunsj og så var det shopping i
Aalborg. To av jentene, Hanne og Merete deltok i en
kamp hvor det var sammensatt nasjonslag. De gjorde
sine saker meget bra, men det ble tap for et fra
Danmark/Frankrike. Våre jenter representerte Freidig
på en særdeles god måte. Tre mål og et forarbeid til
straffemål ble status etter kampen. Jentene litt se-
nere i seng denne kvelden, nesten 00.30. Men det er
en eksemplarisk gjeng, de holder tider og oppfører
seg ordentlig, rett og slett en fantastisk gjeng.

Torsdag 12/7-2007
Nok en tidlig kamp, en trøtt gjeng og en treg start.
Det ble tap 7-8 mot Rælingen. Det var en jevn kamp
som kunne gått begge veier. Fortsatt litt for mange
skudd som ikke ga resultater. Ny kamp et par timer
senere, mot Sæby HK fra Danmark. Nok en jevn
kamp, men tap 10-13. Bra spill og 17 mål i dag. Bra
heiegjeng, foreldre og franske supportere, en jente-
gjeng som våre jenter hadde blitt kjent med på sko-
len. 

DRONNINGLUND CUP 2007
I juli 2007 dro Freidig J16 med foreldre på tur til Danmark på cup. Turen til Danmark
foregikk i privatbiler og båttur med Stena Line. De fleste foreldrene hadde tatt turen
sammen med jentene og leid sommerhus den uka cupen varte. Jentene skulle bo på
skole, som de vanligvis gjør. 



17

Tur til Tannvikvågen J91
Den første helga på september var det igjen klart for vår årlige tur til Tannvikvågen.
Denne gangen passet det for alle jentene, så vi ble fulltallig, 12 jenter og 2 voksne.
Turen har blitt en salgs oppstart på sesongen for jentene, og selv om det ikke blir så
mye trening, har turen en god effekt på jentene. Programmet for turen er nokså likt fra
år til år, sosialt samvær, konkurranser, besøk til Gerd og Kjell med vannski og bading
for den som vil, og ikke minst show på lørdag kveld av, med og for jentene selv. Vi dro
utover på fredag kveld. I år hadde vi leid minibuss fra alpingruppa, den hadde plass
til 8 av jentene. Resten fikk plass i bilen til Kjetil. Etter en obligatorisk stopp på
Orkanger, gikk ferden videre mot målet, der musikkanlegget i minibussen (og sjåfø-
rens ører) ble satt på prøve.

Fredagskvelden gikk med til installasjon og kvelds-
mat. Jentene dekket et flott bord med kveldsmat, det
er greit å være ”anstand” for disse håndballjentene.
Noen hadde behov for å prate en stund, men ved 2-
tiden var alle i seng, tror jeg.

På lørdagen var det et besøk på hytta til en av jen-
tene, der det var disket opp med formiddagsmat og
kaker. Den som ville kunne bade og to jenter våget
seg ut i vannet. I tillegg fikk den som ville prøve vann-
skikjøring. De som prøvde seg på vannski, fikk nok
erfare at det ikke er så lett som det ser ut til.

Lørdag ettermiddag var det 7-kamp. Jentene ble delt
inn i lag, og konkurrerte i kubb, boccia, fotball, biljard,
pilkast, spørrekonkurranse og luftgeværskyting.
Konkurransen avsluttes med grilling, dessverre var
det regn i år, så vi måtte spise inne. 

Lørdagskvelden gikk med til å øve på ulike sangnum-
mer som skulle framføres senere på kvelden. Et
show på lørdag har blitt en tradisjon og det starter
som regel ikke før etter kl. 01.00. Men, en ting er sik-
kert, det er verdt å vente på. Og vi ble ikke skuffet, i

år var det opptreden fra bla. Backstreet Boys, Lene
Alexandra, Mira Craig med flere. Det er fantastisk å
se resultatet av noen timers øving. 

Søndagen er oppbrudd, vi pleier å dra rundt 12-tiden.
Alle trenger å sove ut litt etter en slik lørdag.
Opprydding går i en fei, alle jentene hjelper til, og hu-
set er i samme stand som da vi kom på fredag. 
Jeg tar meg hvert år i tenke på om jeg kommer til
oppleve flere slike turer, men jeg ble litt beroliget i år.
Jeg hørte noen snakke om at det ble tur neste år
også, ”dersom helsa holder”.

PS.
Til alle ”mine” håndballjenter, Hanne, Silje, Shanya,
Ingvild, Merete, Mia, Andrea, Kristine, Victoria, Mette
H, Mette N.B., Amanda og Margrethe (trener).
Dere er en oase av glede, engasjement, latter, opp-
finnsomhet, vilje, opplevelser, ærlighet og ikke minst,
alltid god oppførsel på tur (og ellers selvfølgelig).
Tusen takk for en flott sommer, dere er gjeng hånd-
balljenter som Freidig kan være stolte av. 

Ståle Grosberghaugen, Trener J91

Jentene ble lagt merke til, fordi de synger og gjøgler
under oppvarming. Ettermiddagen og kvelden så jen-
tene på kamper i hallen. 

Fredag 13/7-2007
Siste dag med håndball. Ny kamp mot Lånke, heldig-
vis start kl 11.00. Opplagte jenter med fighterblikk,
ingen revansj å få for Lånke. Seier 9-7 til Freidig. Bra
spill, høyt tempo, bra forsvar og skuddvilje. I tillegg
scoret vi på straffene. Tørr og fin bane, intet regn eller
bløt ball gjorde det mulig å spille håndball. Bra sup-
portergjeng, norsk og fransk i dag også. Kortvarig
glede over seieren, den ene målvakten fikk en skade
og måtte tilbringe ettermiddagen på båre. Stort fyver-

kerishow på stadion på kvelden. Jentene var pyntet til
siste kveld på diskoteket.  

Lørdag 14/7-2007
Siste dag på cup’en. Oppbrudd fra skolen og avreise
fra Dronninglund. Jentene ryddet rommet på rekord-
tid og da inspeksjonen skulle gjennomføres, ble in-
spektøren møtt med sang. Ingenting å utsette på
oppryddingen. Noen ble igjen for å se på kamper,
mens andre reiste mot Fredrikshavn for overnatting
og hjemreise neste dag.

Ståle Grosberghaugen, Trener J91
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Vel fremme i Gøteborg ble vi innlosjert i et klubbhus,
vegg i vegg med hallen vi skulle trene i. 
Via Rapp fikk jeg i sommer kontakt med en svensk
leder i Önnerred Håndballklubb. Han og klubben
hjalp oss med både leie av klubbhus og hall. Onsdag
og torsdag hadde vi greie treningsøkter, i tillegg fikk
vi også spilt en treningskamp mot førstelaget til Ön-
nerred 

Jenter 14.
Været i Gøteborg var bra, så
fikk lagt inn en tur på stranda.
Og for ikke å glemme
Liseberg.
Torsdag kveld flyttet vi til Cup-
innlosjeringen på Frølunda
Gymnasium.
Fredag startet Gøteborg-cu-
pen. Vår første kamp var mot
nettopp Önnerred 2. Vi tapte
knepent med 2 mål, men en
god start på cupen tross alt.
Selv om vi hadde hatt noe
egentrening iløpet av somme-
ren, så er det så rart med det.
Fredag kveld ble det tid til nok
et Liseberg besøk, og det var
ikke jentene imot !
Lørdag fortsatte cupen med
kamp mot Skogstrand. Det ble
tap, men vi løftet oss litt fra
forrige kamp.Senere på lørda-
gen spilte vi mot svenske
Lågan, og tapte med 1 mål, litt
surt, men nå vare jentene ” i
støtet”.
Lørdag kveld startet sluttspil-
let. Vi havnet da i B-sluttspillet
og slo Bollstadnäs 12 – 5.
Det ble feiret lørdag kveld med
pizza og brus. Arthika hadde
bursdag denne dagen, så da
feiret vi dagen hennes også.
I semi-finalen søndag morgen
tapte vi for Sevehof 10 – 1. Til
tross for flere tap synes vi at vi
hadde en flott tur. Jentene gjør

gjerne dette igjen, ja, jeg også.

Önnerred HK var meget hjelpsomme i forbindelse
med vårt opphold i Gøteborg. Det skal de ha, sven-
skene er gode på organisering og gjennomføring. 
Artig var det, og ga oss mersmak i ”bøtter og spann”. 

Hilde Alice Kvernrød
Freidig Håndball Trener J14

JENTER 14 ÅR PÅ TRENINGS-
LEIR OG GØTEBORG-CUP

Tirsdag 7.august dro vi med innleid minibuss til Gøteborg. En lang busstur, men med
godt humør og forventninger til dagene som kom gikk det veldig greit.
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Helgen 26.-28. oktober var veteranene i
Norges håndballfamilie samlet i
Trondheim, hvor hele 2250 spillere og-
dommere deltok.  Freidigs veteranjenter
var som vanlig med, og vi gikk også den-
ne gangen videre fra puljespillet.  Utrolig
nok hadde vi problemer med å stille lag
da mesterskapet nærmet seg, og det på
hjemmebane!  Noen var på nødvendige
reiser, enkelte var skadet og andre av den
faste gjengen var for unge, nå som alder-
grensen for veteran-NM er hevet til 35 år.  

Likevel, med god hjelp fra bekjente fra bedriftshånd-
ball, nabolaget og ”gamle dager”, klarte vi i siste liten
så vidt å stille med nok spillere på banen.  Uten vår
faste keeper gjorde Rita Bakkemo, som til vanlig er
utespiller, en solid innsats i målet.  Hun holdt oss inne
i kampene ved flere anledninger, med gode redninger
og lekre rushballer.  Med meget varierende trenings-
grunnlag, var det imponerende hvordan Jenter 35-

spillerne så ut som ungjenter på parketten, i hvert fall 
de første 10 minuttene av hver kamp.  Uten innskiftere
var de fleste veldig godt fornøyde etter to kamper fre-
dag, passe støle på lørdag morgen, og ganske tunge i
beina etter to kamper på lørdag.

I de innledende kampene slo vi Langhus 16-9, tapte
7-11 mot Svolvær og slo Farsund 7-5.  Vi sikret med
det andreplassen i pulja og videre spill.  I 1/16-delsfi-
nalen mot Sverresborg, et lag med fullt av erfaring fra
toppdivisjonen og tett med tidligere landslagspillere,
var slitne Freidigspillere sjanseløse og tapte hele 16-
2.  Likevel var vi like blide ☺.  Ikke så ille å bli slått ut
av Sverresborg som kom helt til semifinalen, samtidig
som vi kom på delt 17-plass i klassen J-35 med 64
deltakende lag.  Freidig-veteranene var veldig fornøy-
de med deltakelsen, vi hadde hatt det morsomt og for-
men har nok blitt betydelig bedre etter denne helgen!

Vi er ellers godt i gang med spill i 5-divisjon, det ble
ingen veteranserie i Trondheim denne sesongen pga.
for få påmeldte lag.

Birgitte Halvorsen,
For anledningen lagleder

Bak f.v.
Audhild
Rosvold,
Wenche

Jakobsen,
Wenche V.

Strand, Trine
Magne,
Birgitte

Halvorsen
Foran f.v. Nina
Sivertsen, Tale

Ekker, Rita
Bakkemo,
Hilde Sem

SPREK INNSATS I VETERAN-NM 
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BRØSETVEIEN 168 7048 TRONDHEIM
TLF. 73 95 40 40 - 73 95 40 42



21

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

Adressa hadde før valget noen
velbegrunnede oppslag om hallsi-
tuasjonen. Dette førte til at politi-
kerne våknet. Alle skulle plutselig
bevilge penger til haller, og ordfø-
rer Rita lovte sågar 6 nye haller.
Nå ser vi i ettertid at dette ikke er
tilfelle, da èn av disse er CSKs pri-
vate hall og en annen i regnestyk-
ket er reetablering av Rosenborg-
hallen. 
I Freidigs ledelse har det ved flere
anledninger vært diskutert hall.
Historien om to enders hekking i
Bekkvolldalen, og som derved
knuste drømmen om hall i forbin-
delse med byggingen av Eberg
skole, kjenner mange. Området
som ble regulert og vernet som

våtmark er vel fortsatt fuktig (gjør-
mete), men det er vel lenge siden
noen har sett ender hekke her. Det
nærmeste er vel når SFO-barna
har skremt opp en og annen hek-
kende måke.
Ideen om hall har på nytt blitt et
hett tema i Freidig. Noen iherdige
sjeler kan ikke lenger leve med at
f. eks Freidig Håndball blir tildelt en
halv time i uka pr spillende lag
over 11 år. Også vår nye avdeling
Innebandy opplever at det er van-
skelig å få en stabil og god halltil-
gang, og med et lag i eliteserien er
dette særlig påkrevd. Vi har derfor
satt i gang arbeidet med
”Freidighallen”. 
Våre opprinnelige optimistiske pla-

ner om byggestart høsten 2008, er
nå også skrinlagte og vi avventer
fortsatt et positivt svar fra kommu-
nale myndigheter vedrørende om
vi kan gå for prosjektet vårt. Vi har
derfor lagt inn en mer forsiktig
framdriftsplan og håper og kunne
starte byggingen i løpet av Ritas
nye 4 års periode. Vi gir selvfølge-
lig ikke opp og har planene klare
for det videre arbeidet. Vi har for
øvrig også fått positive signaler fra
rektor ved Strinda Videregående
skole, som ”leter” etter en hall i
området. 

Olav Hårstad
Leder Freidig Håndball

SE OVERSIKT PÅ SISTE SIDE

”Freidighallen” - Virkelighet eller et luftslott?
Alle kjenner vi til den uholdbare situasjonen på hallsiden i Trondheim
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På bildet ser du oss etter den siste kampen - da hadde vi med noen forsterkninger fra G13.
Bak fra venstre: Magnus Bøe Glærum, Lars Nordbotn, Marcus Nordseth, Magnus Rognes, Øystein

Skandsen, Vebjørn Karoliussen og Bendik Johansen.
I midten: Niklas (G13), Håvard (G13), Magnus S. Jacobsen og Rasmus (G13).
Foran fra venstre: Eirik Musum, Adrian H. Johnsen og Alexander Mauring.

FFFFOOOOTTTTBBBBAAAALLLLLLLL
Her ser du våre gutter i Freidig 2 / G14 som gikk 

av med seieren i ei "privatturnering" i ABRA-hallen i regi av 
Byåsen IL i uke 23 og 24.

Freidig 2  spiller i 3. divisjon, og vi møtte Sverresborg, 
Nidelv og Byåsen, som alle spiller i 2. divisjon. 

Men vi vant alle kampene!



700  spillere fra 6 år til 
4.divisjon har denne 

sesongen kjempa for de 
rød-gule. Vi har spillt serie,
turneringer og vært med på
cuper i inn og utland. 

- Her er noen øyeblikk fra
årets fotball-sesong i
Freidig. 
Vi gleder oss allerede til
neste sesong. 

For andre år på rad
vant J-92 sin klasse i
Skandia-Cup. Her er
mottas pokalen på

Lerkendal.

Pep-talk i pausen. Det ble
en utrolig spennende 

finale mot Innstranden. 0-0
etter både ordinær tid og
x-traomganger. Kampen
ble avgjort med straffe-

konkurranse. Og der mis-
sa ikke jentene på en

eneste mulighet.

Noen uker etterpå drog
Skandiacup-vinnerne til

Gøteborg og Gothiacup. Ei
kjempeuke for jentene, selv
om de ikke nådde helt opp
sportslig. Her fra Liseberg.

G-96 i serie-
kamp mot
Byåsen. 

Og mål ble
det…

men minnene

om den best
år

Stor fotball-
interesse
ved Berg
skole

Hele 25 av 43
elever ved 
2. trinnet på Berg
skole spiller fot-
ball  for Freidig.
Her ser vi noen
av dem som var
med på
Othilienborg
knøttecup i
september.

FOTBALL
sesongen 

er over!



Returadresse:
Freidig, Box 4642, 7451 Tr.heim

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

MG-98 gav alt under soneturneringene.

MG-99 har hatt 7 lag i år. Her er ett av dem etter sonecup-
avslutninga på Rosenborgbanen. Neste år satser de også 

på rent jentelag.   

B

NY INFORMASJONSANSVAR-
LIG I FREIDIG FOTBALL

Freidig fotball har i lengre tid hatt et
behov for å ha en egen informa-
sjonsansvarlig. Dette fordi en avde-
ling med så mange aktive trenger et
godt apparat for det interne kommu-
nikasjonsarbeidet. Men vel så viktig
er avdelingens behov for å synlig-
gjøre seg eksternt på en profesjo-
nell måte slik at vi blir attraktive for
flere samarbeidspartnere. Derfor er
vi veldig glad for at Merete Verstad
har sagt ja til vervet som informa-
sjonsansvarlig i Freidig fotball.
Merete vil blant annet ha redaktø-
ransvar for vår nye hjemmeside og
spille en aktiv rolle i vår profilering i
ulike sammenhenger.
Merete er for øvrig aktiv fotball-mor
med flere års fartstid som ivrig sup-
porter til J96. Vi ønsker hjertelig vel-
kommen til Merete.

Gaute Moldestad
Styreleder Freidig fotball

Tomta vi har sett oss ut er den gamle
Ebergbanen som vi registrerer har be-
gynt å bli bebygd ved at Trondheim kom-
mune har satt opp en barnehage. Se bil-
det til venstre. Vi ble derfor litt satt ut når
dette ble brukt imot oss i vårt første

møte med Rådmannens fagstab. Det var nå ikke lenger plass til hall på tomta og vi måtte finne en annen plasse-
ring i området, var signalet vi fikk. Vi har derfor presset inn hallen mellom Bedriftidrettens planlagte 7’er baner og
blokkene på Eberg. Se bildet til høyre. Dette er ikke Bedriftsidretten spesielt glad for, da de allerede har fått god-
kjent sine planer for 7’er baner. De vil derfor argumentere for vår opprinnelige plan. Vi jobber fortsatt i kullissene for
å få hallen på opprinnelig område, men er innstilt på å bygge hallen der vi eventuelt kan få den plassert. 

Freidighallen 


