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VINNERE AV SKANDIA CUP
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IVAR VALSTAD’S
STIPEND UTDELT
TIL MARTE &
MARKUS

Les mer på side 5
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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
eller mail til oss på huset:

Tlf. 73 90 07 55
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.

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.
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LEDER’n ved ULF-ERIK HANSEN
Oppsummering
Godt Nyttår selv om vi snart er ferdig med to måneder av 2008.
Da er det tid for årsmøter både i avdelingene og Hovedstyret. I dette medlemsbladet vil du
derfor finne en rekke forkortede årsrapporter for klubbens avdelinger, hovedstyre, klubbhus
og Freidighytte.
Fyldigere årsrapporter og regnskap fremlegges på Hovedårsmøtet.
Det mest gledelige ved årsskiftet er nok at klubbens medlemstall bare stiger og stiger. Ja aldri før har klubben
hatt så mange medlemmer. Klubben vår har nå 1659 medlemmer. Statistikken viser at medlemstallet har øket
med 152 medlemmer siste året. Det er bare flott !
Administrativt og driftmessig har klubben hatt et godt år, og klubbens eiendommer Klubbhuset og Fjellsterstua
fremstår også som prektige hus og verdier vi kan være stolte av.
Økonomien i hovedklubben er tilfredsstillende, men ved frafall av automatinntekter fra sommeren 2007, ser vi oss
nødt til å fremme forslag til årsmøtet om en liten øking i kontingenten fra 2008. Vi håper på forståelse for dette til-
taket.
Som vi har sagt tidligere så skal klubben vår være en breddeklubb, men favne alle. Freidig har imidlertid også ak-
tive som hevder seg på nasjonalt nivå både i Alpin og Innebandy. Sistnevnte avdeling også med flere aktuelle
landslagskandidater både på U19 år og på A-landslaget.
Jeg viser til årsrapportene, og ønsker alle lykke til. Vi følger med dere.
Siste året delte vi ut Ivar Valstads stipend til to unge idrettsutøvere i klubben som hver fikk en sjekk på kr. 5000,-
Hovedstyret har bestemt at i 2008 skal det også deles ut to gavesjekker på kr. 5000,- i det som vil bli kalt ”Per
Jystads Minnegave”. Nærmere om statuetter for dette vil følge etter årsmøtet.
Jeg vil takke alle som i 2007 har bidratt til klubbens beste. En spesiell takk til trofaste tillitsmenn og – kvinner som
gjør en fantastisk innsats.
Takk også til alle foreldre som følger sine håpefulle. Dette er viktig for å skape trygghet og glede i idrettsutfol-
delsen, og være stolte av klubben vår
Så minner jeg til slutt om hovedklubbens årsmøte på klubbhuset Torsdag 6.mars kl 1900. 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 mog@cowi.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@helse-midt.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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Tida framover vil nok bli både travel og slitsom, men dette overskygges av den store
gleden og trivselen jeg har av å være i Freidig  -  ”Laget i mitt hjerte”!

Medlemsbladet  vil forsøke å presentere minst en ung
og aktiv idrettsutøvere i klubben vår i hvert blad. Denne

gangen hilser vi på ei allsidig ung Freidig – jente.
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Ny utstyrsavtale med rabatt til alle våre medlemmer 
I høst har avdelingene innebandy, håndball og fotball
forhandlet om ny utstyrsavtale. I konkurranse med
flere leverandører i Trondheim har Freidig valgt å inngå
en ny 5-årig avtale med G-Sport Cabo AS på
Moholt. Avtalen innebærer betydelige sponsorbeløp til
de 3 avdelingene og Skandia Cup. Gjennom avtalen får
Freidigmedlemmer 27% rabatt på alt klubbutstyr 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 medlemmene
i Freidig på G-Sport Cabo samt alle G-Sport butikker i
Trondheim.

I tillegg til den rabatt hvert enkelt medlem får vil klub-
ben for hvert kjøp som kjøres også motta en provisjon
på 3 %.
Provisjonen til klubben i desember 2007 ble på nesten
kr. 5000,- 
Avtalen innebærer at Freidigs medlemmer vil måtte bru-
ke et G-Sport bonuskort. Dette kortet må registreres
vedbetaling i butikken for at man skal få rabatt ved hvert
kjøp. Kortet skal være distribuert til medlemmene før jul.
De som mot formodning ikke har fått kortet tilsendt, eller
familier som ønsker flere kort, kan ta kontakt med klubb-
huset.

Hei - Jeg heter  Marte Trøgstad.
Høsten 1999 begynte jeg å spille fotball på Freidig minipiker. Da var
jeg 9 år. Siden den tid har ”ballen” rullet videre, og jeg er nå 17 år.
I Sportsklubben Freidig er det godt å være, og det er et utrolig
flott miljø og stor trivsel i laget.
Sammen med Svenn Egil Langlete har vi Freidigjentene opp-
levd mange flotte fotballprestasjoner, både i serier, og cuper i
inn og utland.

I 2002 begynte vi å spille innebandy som et supplement, og
i tillegg til fotballtrening. Dette med tanke på å øke kondis-
jonstrening og spilleglede.
Siden har det nærmest ”tatt av” i forhold til innebandyen, og
Knut Aril Farnes har etter hvert blitt primus motor for inne-
bandyen.

Både fotballen og innebandyen betyr utrolig mye for meg!
Som kaptein for både fotballen og innebandyen opple-
ver jeg stor tillit til både Svenn Egil og Knut Aril, så lag-
idretten er viktig for meg.

Etter NM i innebandy i 2005 ble en del av oss
Freidigjentene ”lagt merke til” og vi ble kalt inn på
samling med U19 – landslaget.
Da var landslagssamlingene kun en bonus, men etter
hvert ble det mer seriøst, og jeg fikk være med å
spille VM i Tyskland  med U19 – landslaget i 2006.
Det er hittil min største idrettsprestasjon, og en
utrolig stor opplevelse for meg.
Etter dette har oppturene bare fortsatt. 

Vi ble Norgesmestere i pike-klassen, og vi tok sølv i junior-klassen i 2007
I tillegg greide vi i Freidig å kvalifisere oss til eliteseriespill i Norge.
Innebandy ble også en egen sportsgren i Freidig!
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Ivar Valstads stipend utdelt
Ivar Valstads stipend på kr. 5000,- til to idrettsutøvere i klubben ble utdelt på
Hovedstyrets julemøtei desember. Stipendene tilfalt vår unge lovende alpinist Markus
Nilsen og fotballspiller og landslagspiller i innebandy Marte Trøgstad. 

På bildet har Marte nettopp
mottatt sjekken på kr. 5000,-
fra klubbens leder Ulf-Erik
Hansen. Som selvfølgelig 
måtte ha en klem. 
Ja noen fordeler må jo en
leder også ha... 
Se også egen presentasjon
av Marte.

Medlemsbladets blomst
Medlemsbladets blomst går denne gangen til Torbjørn
Åkerli.
Torbjørn er fotballpappa og ganske fersk som
Freidigmedlem. I vinter har imidlertid Torbjørn tatt på
seg hovedansvaret for å holde  Freidigbanen snøfri..
Jobben består i å følge med snøforholdene på banen
hver dag, deretter brøyte og salte banen. Torbjørn er
vant med å kjøre traktor i sin sivile jobb og håndterer
innleid traktor med glans. Vinteråpen fotballbane gleder
flere hundre fotballspillere i klubben. 
Takk for innsatsen så langt Torbjørn. Medlemsbladets 

Blomst og takk får du dele med de andre frivillige i brøytekorpset.

Torbjørn Åkerli i farta med traktor 
på Freidigbanen.

Hjertelig takk for blomsterhilsen til min 80-årsdag!
Inger Okkenhaug

Hjertelig takk for hyggelig hilsen til min 70-årsdag.
Jarle Lysklett

Tusen takk for hyggelig hilsen til min 80-årsdag. Jeg
håper at jeg kan se nogen Freidigjenter og gutter på
friidrettsbanen i sommer. Georg Idar Johansen

Jeg takker hjerteligst for oppmerksomheten i anled-
ning min 60-årsdag. Turid Stavran

Takk for hyggelig hilsen på min 70-årsdag. Tor Bø

Jeg satte stor pris på å få hilsen på min 70-årsdag
fra klubben i mitt hjerte. Ønsker klubben all frem-
gang i fremtiden. Thor Gullikstad.

Takk til Veidekke som har sponset samtlige lag i
Freidig håndball med kr. 100,- per drakt!
G96 og J95 takker spesielt for sponsing
med kr.5000,00 til hvert lag for sesongen
2007/2008.

HHiillssnniinnggeerr  &&  ttaakkkk  ttiill  mmeeddlleemmssbbllaaddeett
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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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Til sommeren skal vi skifte de 6
siste vinduene som er til dels i
elendig forfatning. Når det er gjort
har vi nådd det målet vi satte oss
for 2 år siden vedrørende oppus-
sing og vedlikehold av hytta.
Storstua rommer ca. 30 personer
og peisestua ca. 20. 
Vi synes tydelig å merke større
interesse for hytta blant klubbens
medlemmer. 

Flere spør om  historien for
klubbens hytte i Bymarka, og
her gjengir vi Fjellsterstua`s his-
torie i kortversjon tatt fra Thor
E. Loktus artikkel i klubbens ju-
bileumsskrift i 2003.

• I 1898 ble den eldste Fjeld-
sæter bygget. 

• I dag bruker vi benevnelsene 
Fjellseter og Fjellseterstua. 

• Fjellseter ble markedsført i inn- 
og utland som Høyfjellshotell 
og Luftsanatorium.

• I britisk tidsskrift heter det : 
Fjeldsæter Mountain-Hotel 
First-Class Hotel Restaurant 
and Cafe on Graakall Hill. 
Famous summer and winter
resort.

• Stedet hadde besøk av lorder 
og kongelige med keiser 
Wilhelm som gjest flere ganger.

• Om vinteren ble gjestene
fraktet opp med hestetrans-
port, og på sommers tid ble 

gjestene kjørt opp i åpne 7 
seters biler.

• I 1906 omtales Fjeldsæter 
Turisthotel som en Kongsgaard 
i Asbjørnsens eventyr.

• I 1915 ble det fast rutebil fra 
byen og opp til Fjellseter.

• I 1916 ble Gråkallbanen stiftet 
og selskapet fikk konsesjon for 
drift av elektrisk bane frem til 
Fjellseter, men dit kom den
aldri.

• I 1917 brant både hovedbygget 
og ”annekset” for turgåere.

• I 1930 ble nye Fjellseter bygget
som funkishotell på restene av 
annekset.

• På samme tid ble Fjellseterstua 
oppført av brukt tømmer fra ei 
seter ved Samsjøen.

• Bymarka var blitt byens utfarts-
terreng, skisporten var i rivende
utvikling og Freidigs skiavdeling
hadde tilhold på Annekset på 
Fjellseter og med egen hopp-
bakke like ved.

• Freidigs skiavdeling hadde sin 
sesongavslutning med ”Kjøtt-
kakmiddag” på Fjellseter ofte 
sponset av hotellets direktør 
Høyer som var Freidigvenn av 
største kaliber.

• I 1946 brant Fjellseter igjen. 
• Direktør Høyer var som sagt 

Freidigvenn, og testamenterte 
et halvt mål grunn til skiavde-
lingen for å oppføring av ski-
lokale.

• Sjefen på Gråkallen Leir eide 
Fjellseterstua en tid, og 
kommunen kjøpte den senere.

• I 1986 fikk Freidig leie og 
bruksrett til Fjellseterstua, og et 
stort restauringsarbeid ble 
igangsatt

• Hyllkakfolket jobbet jevnt og 
trutt, og hytta som var åpen 2-3 
dager i uka ble et stort sosialt 
samlingssted spesielt for 
Hyllkakas medlemmer. 

• I 2003 kjøpte klubben Fjell-
seterstua. Det var Hyllkaka som
betalte kjøpesummen på 
kr. 120.000,- bl.a. med penger 
donert av Peder Engdal.  
Overrekkelsen skjedde på 
klubbens 100 års jubileumsfest 
samme år.

• I 2005 ble det igangsatt et stort 
innvendig arbeid, og storstua 
ble betydelig utvidet.

• I 2006 arvet klubben/hyllkaka 
penger fra Per Jystad, og stor-
arbeid ble utført med nytt tak 
og nye verandaer etterfulgt av 
nye vinduer i 2007. 

• Fjellseterstua er i 2008 åpen 
tirsdag kl 1000 og 1200 med 
servering av kaffe og vafler.  
Hytta kan også være åpen på
søndager i samme tid. Se inn-
om om du er i marka. Alle 
Freidigmedlemmer er vel-
kommen.   JG

Fjellseterstua med ”new look”
Her er noen ferske billedglimt fra klubbens hytte på Fjellsetra i Bymarka. 
Det nye nå er montert sprosser på de store vinduene og verandadørene som ble 
skiftet i sommer.
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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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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. 

Lille Lasse
Han spør og graver om så masse

den kjære lille Lasse.
Pappa, hvordan nlit barn til?
Men pappa’n ble plutselig rådvill.

Det ble mamma som måtte løse denne gåte
og det så ærlig hun kunne på sine måte.
Lille Lasse satt stille og var lutter øre.
Det var så spennende det han fikk høre.

Men hva med griser, katter og hunder?
Jo, de blir til ved samme under.
Da lød det anerkjennende fra Lassemann:
Du verden hva fatter’n kan! K.O.
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Minneord
Finn Følling
Finn Følling døde den 18. desember, 92 år gammel.
To måneder tidligere ble han under Hyllkaka sin års-
fest hedret med Storkorset, vel fortjent. Han valgte å
leve livet alene, og han bodde i egen leilighet med
eget pertentlig stell helt til hjerneslaget satte han ut av
spill de siste ukene.
Men Finn ble aldri alene. Han hadde sin kjærlighet til
naturen og det å holde seg i fysisk i god form. Han
deltok aktivt i orientering og skogsløp, og på ski deltok
han årevis i turrenn som for eksempel Bymarka Rundt
og Markatrimmen. Påskene og feriene ble brukt mye
på lange fjellturer med gode venner.
Som pensjonist fikk han også tid til å dyrke andre
interesser. “Skogskara” fikk blant annet en god med-
hjelper til beste for Bymarka. 2-3 ganger i året reiste
han med tog til Danmark på besøk til hans mors fami-
lie. Interessen for tog var relatert til hans siste ar-
beidsplass, NSB-verkstedet på Marienborg. Hans tid-
ligere arbeidsplass var TMV hvor han var sveiser og
klinker ved skipsbygginga, og derfra kom nok et kjær-
lighetsforhold. Hurtigruta var ofte hans hjem i høytider
hvor også stellet ombord var dedikert de ulike høytids-
feiringer som jul, nyttår, påske og enkelte helger.
Som idrettsveteran kom han inn i Freidig hvor han et-

ter hvert ble slått til ridder i Den kongelige huusorden
Hyllkaka. Hos oss ble han en god og trofast venn som
man med stor sikkerhet fant tilstede hver tirsdag og
søndag formiddag på Fjellseterstua.
Fra sitt hjem på Sverresborg gikk han med utrolig ras-
ke og faste skritt opp til Fjellseter, og det var ikke mu-
lig for oss bilister å tilby skyss før han det siste året
tok imot tilbudet den siste halve strekningen.
Hjemturen gikk for egen maskin. De siste par årene
måtte skiene forbli ubrukt på grunn av stadig svakere
syn.
Det er litt rart når vi nå samles på Fjellseter uten å
finne Finn på sin oftest faste plass, men han vil med
takknemlighet huskes i lang tid. Minnene etter ham
sitter igjen i Fjellseterveien, i løypa og i hytteveggene.

Kjell Okkenhaug, for Hyllkaka.
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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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1.0 STYRETS SAMMENSETNING
Klubbens hovedstyre (HS) har i arbeidsåret 2007 hatt føl-
gende medlemmer : 
Leder : Ulf Erik Hansen, Nestleder Hallgrim Hjelmbrekke,
Sekretær Mari Østgaard, Redaktør Lill Connie Furu,
Styremedlem Jan Erik Buan og Jørgen Geving.  Disse ut-
gjør Arbeidsutvalget(AU).
Fra avdelingene: Fotball Gaute Moldestad, Friidrett Håkon
Hovstein, Håndball Olav Hårstad, Orientering Solveig
Angell-Petersen, Telemark Tor Beisvåg, Alpint Hilde-Kristin
Bech.  På HS møtene har følgende også deltatt :
Stormester Kjell Okkenhaug Hyllkaka, Svein Christiansen
Fjellseterstua og Per Bue Klubbhuset.

2.0 ADMINSTRASJON
Jørgen Geving har vært engasjert som klubbens adminis-
trative leder, og ivaretatt klubbens felles interesser med til-
stedeværelse på klubbkontoret og jobbing fra sitt hjemme-
kontor. 
Jørgen har ivaretatt og koordinert hovedklubbens arbeid
og oppgaver i samarbeid med AU. Spesielle oppdrag er
økonomioppfølging og ansvar for medlemsregister og
medlemskontingent. Jobben medfører også daglig regn-
skapsorden og betaling av regninger for Hovedstyret,
Klubbhuset, Fjellseterstua, Tordenskioldløpet, Hyllkaka,
og  Kunstgressbanen.
Sammen med Hilmar Løkke, Gunnar Dyrendal, Per Bue
og Hjørdis Geving sørges det for at huset et ryddig 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 klub-
bens samlede regnskap.

2.1 Møter og arrangementer
Mellom årsmøtene er det avholdt møter i klubbens ar-
beidsutvalg (AU) og hovedstyret (HS).  Det har vært av-
holdt 10 HS møter, og AU møter normalt i forkant av disse.
I tillegg har leder og adm.leder hatt en rekke ”kaffemøter”
på formiddager også i 2007.

2.2 Representasjon : 
Maria Skarsmo, Marte Trøgstad, Anne-Sofie Stigum,
Camilla Trøgstad og Vilde Røstad U19 samlinger
Innebandy for VM U19 i 2008. 
Tina Bjølstad, Ingrid Christoffersen og Karen Farnes 
A-landslagssamlinger for VM 2009.
Ola Evjen Leder i Alpinkomiteen, Sør-Tr.lag skikrets
Håkon Neergaard Nestleder i Alpinkom. i Sør-Tr.lag skikrets
Sturla Sæther Medlem rekruttutv. Sør-Trøndelag O-krets
Håkon Gammelsæter Styremedlem Sør-Tr.lag O-krets
Solveig A.-Petersen Repr. til Sør-Tr.lag O-krets ting
Marit Irene Kvittem Repr. til Sør-Tr.lag O-krets ting
Vegard Grønli Repr. til Sør-Tr.lag O-krets ting
Nils Olav Vennevik Revisor Sør-Tr.lag O-krets

2.3 Rådet
Rådet har vært ledet av Tore Mørch, og øvrige medlem-
mer er Trond Ekker, Randi Loktu, Svein Linge Solberg,
Rune Devold og Gunn Kari Hygen. Rådet var innkalt til
møte i HS julemøte, og har på nyåret fått tilført en del opp-
gaver for behandling og uttalelse. 

2.4 Lovendringer.  Ingen

2.5 Viktige adminstrative vedtak og saker i driftsåret
Klubben vår har en arbeidsgruppe som er aktivt i gang
med jobbing for å få til en Idrettshall på Eberg-området.
På samme måte er Spkl. Freidig og Trondhjems Skiklub
også aktive med å planer for etablering av en skipark i
området ved Lille Gråkallen ned mot Kobberdammen.  

Sportsklubben Freidig -  Org. Nr. 937 450 761

Årsmelding 2007 fra Hovedstyret

3.0 MEDLEMSSTOKKEN
Kvinner Menn S U M

Avdeling 0-12 år 13-19 år 20+ 0-12 år 13-19år 20+ 2007 2006  
ALPIN 28 35 52 44 82 69 310 295
FOTBALL 95 84 64 195 135 185 758 682
FRIIDRETT 0 2 11 0 0 38 49 51
HÅNDBALL 78 53 65 27 19 35 277 237
ORIENTERING 27 26 78 37 39 98 296 291
SKI NORDISK 0 0 2 0 0 17 19 19
TELEMARK 0 0 1 0 0 14 15 15
INNEBANDY 3 30 11 31 30 2 107

Totalt antall medlemmer i klubben :  1659  (1507) medlemmer
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Medlemstallet for 2007 har steget med 152 medlemmer
fra i fjor. Da var antallet 1507. 
172 medlemmer er registrert i flere avdelinger. 
Det betenkelige i vår medlemsmasse er at klubben kun
har 65 medlemmer i alderen 20-25 år, 
mens statistikken viser at 938 medlemmer er under 19 år. 
Klubbens medlemskartotek følges fortsatt opp kontinuer-
lig, og vi har til enhver tid et meget ajourført register i ho-
vedklubben. Ved innmelding til kontoret anbefaler vi gjerne
at det tegnes Familiemedlemskap. Vi prøver å minne avde-
lingene om ajourføring, da vår erfaring viser at dette er ab-
solutt nødvendig. 

4.0 MEDLEMSBLADET
Medlemsbladet utkom med 3 utgaver i 2007 med Lill
Connie Furu som redaktør. Tre fine blad som sendes ut til
medlemmene.  HS kunne tenke seg noe bedre annon-
seinntekt da utgiftene til bladet er høye.  
Fortsatt er tilgangen på stoff og bilder fra avdelingene noe
for dårlig.

5.0 ØKONOMI
5.1 Avdelingene
Klubbens store inntekter fra  automater ble borte fra 1. juli
2007 og det sier seg selv at de store inntektstapene vil
merkes.
Relativ god økonomi i HS drift av Klubbhuset og
Fjellseterstua har imidlertid gjort oss i stand til i å vedta at
ingen avdelinger skal bidra etter betale leie for bruken av
disse stedene.  
Orientering, Håndball og Alpin har god økonomi, og har
avsatt penger på sparekonto i tillegg til driftkontoer. Fotball
sliter litt for tiden pga et svært dårlig økonomisk år for
Skandia Cup 2007. Tiltak er iverksatt for å rette opp øko-
nomien. I rettferdighetens navn på tilføyes at fotball i 2007
har satt av kr. 240.000,- til kunstgressbanen  De siste tip-
pemidler er mottatt på nyåret 2008 så kunstgressbanen
har pr årsmøtedato kun igjen et lån på kr. 177.000,- 
Vår nye avdeling Innebandy har minus på sitt driftsregn-
skap for 2007, men jobber fortsatt godt på inntektssiden.
Regnskapene fremlegges på årsmøtet.

5.2 Hovedstyret
Hovedstyrets økonomiske status er positiv ved årets slutt,
og viser at også HS drives fornuftig. 
Hovedstyret mister også en inntekt på ca kr. 50.000,- i året
når automatene forsvant. 
Regnskapene avsluttes i skrivende stund både for klub-
bens hovedstyre og de regnskap som ligger under hoved-
styret. Disse vil bli fremlagt på årsmøtet.

4.0 DRIFT OG PLANLEGGING
4.1 Rekruttering av tillitsmenn
Valg av medlemmer til hovedstyret (AU) har gått greitt,
flere fortsetter år etter år og det viser at HS har et godt
miljø og trives sammen. Driften og ikke minst det store an-
svar hovedstyret har, gjør det nødvendig med en adminis-
trativ leder i en eller 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 ret-
te for også i framtida.  

Klubben yter god service overfor både medlemmer og
utenforstående. Freidighuset er betjent mandag- fredag  i
tiden 0900-1200 idet en av ”husets menn” da normalt er
tilstede. All utleie både av Freidighuset og Fjellseterstua
foregår 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, orientering og håndball for fine hjemmesider som
ajourføres bra, og uten tvil er til stor nytte for avdelingene
og medlemmene. Orienterings hjemmeside er unik i så
måte. Klubbens hjemmesider er både fine og ryddige, og
gir et fint bilde utad av klubben.

5.O. ARRANGEMENT
5.1  Tordenskioldløpet
Avdelingenes eneste felles arrangement nr. 28 ble fullført
med ca. 500 løpere. Flott felles dugnadsinnsats denne
ettermiddagen på Lade gjør at arrangementet går greitt
unna. Det ble nok en trivelig arrangementskveld i god
Freidig ånd. Arrangementet vil fortsette i samme ånd og
opplegg. Overskudd for dette arrangementet deles på av-
delingene etter ansvar og jobb. 
HS gir honnør til O-avdelingen som har det tekniske an-
svar 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 tirs-
dag, årsfest med 60 gjester, julelunsj med 38 gjester og
ikke minst Hyllkakrenn med 25 ”aktive” løpere. Dette er
Freidigmiljø av aller beste sort selv tilstelninger i
Hyllkaksammenheng har en relativ  høy gjennomsnittsal-
deren. Hytta er jevnt besøkt av de faste gjestene, men det
er selvfølgelig plass til mange, mange flere.  Klubbmiljøet
ellers fungerer godt i de enkelte avdelinger med egne til-
stelninger.

7.0 FJELLSETERSTUA
Se egen årsrapport fra hyttestyret.
Svein Christiansen, Per Bue og Jørgen Geving har sørget
for å at diverse vedlikeholdsarbeid er gjennomført på hytta
også i 2007. Hytta har blitt malt utvendig og alle nye vinder
er malt. En del elektriske arbeid er også utført. En ekstra
takk til Svein som besøker hytta jevnt og stort sett alene
har sørget for brøytingen om vinteren. Hytta fremstår nå i
en stand som er klubben verdig, og når de siste vinduer er
skiftet i 2008 er den store vedlikeholdsjobben utført. 

8.0 FREIDIGHUSET
Klubbhuset på Eberg brukes av alle avdelingene, 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 ivaretatt av huskomiteen
og holder fortsatt en god standard som imidlertid ikke gjør
seg selv. Her forvalter klubben store verdier, og huset pre-
senterer klubben på en fin måte. Huset har bra økonomi. 
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9.0 EGNE ANLEGG
Klubbens største ikke idrettsaktiva er Klubbhuset,
Kunstgressbanen og Fjellseterstua. Klubben er også med-
eier i Ballbingen ved Eberg Skole. Det henvises til egne
årsrapporter fra disse. 

10.0 UTMERKELSER
På klubbens årsmøte i 2007 ble klubbens diplom utdelt til
Berit Grande, Bjørg Røe, Helge Rustad, Olav Kvittem,
Kristin Jørgensen og Gunnvar Østerbø, alle fra O-avde-
lingen samt Reidar Steen fra Alpinavd. Klubbens
Fortjenstmedalje, gikk til Eva Aalde og Geir Owren, begge
fra O-avdelingen. 

11.0 ARRANGEMENT
Orientering og Alpin har vært mest aktiv på arrangements-
fronten  også i 2007. 
Fotballavdelingen arrangerte sin tradisjonelle turnering
Skandia Cup for 33. gangen med god deltagelse. I tillegg
har avdelingen arrangert soneturneringer for de aller yng-
ste på Freidigbanen. For øvrig vises til avdelingenes egne
rapporter.

11.0 ALLIDRETTSSKOLEN
Klubben har gjennomført allidrett for barn både vinteren
og høsten 2007 på Eberg og Berg skole.  Opplegget  har
foregått i skoletiden og ca 240 unger har deltatt. Populært
tiltak er tilbakemeldingene fra foreldrene . Denne aktivite-
ten medfører også nye medlemmer til klubben. Her er det
godt samarbeid mellom klubb og skole. Men det er mye
jobbing med å skaffe instruktører på dagtid. Og avdeling-
ene bidrar ikke i dette opplegget.

12.0 IDRETTSLIGE PRESTASJON
Klubben har aldri før hatt så mange aktive i trening og
konkurranser som i 2007. Bredden er meget stor. 
Hovedstyret vil for 2007 trekke frem klubbens nye avdeling
Innebandy som vi synes har kommet godt i gang. Når vi
ser at 3 Freidigjenter har deltatt på U19 samlinger for VM i
Polen, og 3 andre på A-landslagssamling for VM 2009 er
dette meget bra. 
I fotball har seniorlaget spilt seg opp til 4.divisjon og det er
gledelig i en gammel klubb med store fotballtradisjoner. Vi
merker oss ellers at jentefotballen i klubben også vokser,
og at Jenter 15-16 år for andre året på rad vant Skandia
Cup.

Alpinavdeling som har gode prestasjoner på flere nivå.  
Orientering har hevdet seg godt både i stafetter og indivi-
duelle løp i KM, Midt-Norsk Mesterskap og Jaktprøven. I
veteranklassen har klubben fortsatt utøvere i verdensklas-
se. Ja superveteran Torid Kvaal gikk til topps under vete-
ran-VM i Finland og ble verdensmester i sin klasse. 

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 2007 er Alpin, Fotball,
Håndball, Innebandy og Orientering. 

Friidrett og Telemark har ikke hatt aktivitet i 2007. De har i
2007 eksistert som  ”hvilende ” avdelinger. Telemark fore-
slåes nedlagt som egen avdeling og inngå som gruppe i
Alpin. Forslaget fremmes på årsmøtet 2008. 

Klubben er fortsatt en stor arrangør med flere godt
gjennomførte arrangement i 2006.

Økonomisk har avdelingene, Hovedstyret, Klubbhuset og
Fjellseterstua en økonomi. Fotball har hatt underskudd i
siste Skandia Cup og det sliter, men tiltak er iversatt.
Likviditeten totalt er god. Klubbhuset på Eberg og
Fjellseterstua i Bymarka fremstår som fine bygg og godt
vedlikeholdt. Dette takket være arven etter Per Jystad som
ga klubben et godt økonomisk handlingsrom.

Klubben gjennom hovedstyret har et stort forvaltningsan-
svar. 

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

Hyllkaka er fortsatt klubbens største miljøbærer. En unik
historisk Huusorden som samler og knytter Freidigfolk
sammen lenge etter at medlemmers sportslige og admi-
nistrative tid er over. 

Hovedstyret takker alle som i 2007 har bidratt til klubbens
beste. En spesiell takk til trofaste tillitsvalgte som gjør en
fantastisk innsats. Takk også til foreldre som følger sine
håpefulle, og heier på Freidig.

Trondheim 2008-02-06

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

Lill Connie Furu Jan Erik Buan Anne Louise Arnessen Olav  Hårstad  
Redaktør Styremedlem Fotball Håndball

Solveig Angell-Petersen Håkon Hovstein Hilde-Kristin Bech Tor Beisvåg
Orientering Friidrett Alpin Telemark

Knut Farnes
Innebandy
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Årsmelding 2007 fra Huskomiteen
Huskomiteen har ”som vanlig” siden huset ble bygget i
1991 bestått av Jørgen Geving, Per Bue og Hjørdis
Geving. Daglig drift har også i år vært ivaretatt av Hilmar
Løkke som gjør en kjempejobb for klubben. I tillegg har vi
hjelp av Gunnar Dyrendal som også ivaretar huset på
kveldstid. Klubbens kontor er betjent mandag-fredag
mellom kl 0900-1200.
Tidlig på året startet vi rydding og utflytting på klubbrom-
met hvor vi fjernet det gamle gulvteppet og la nytt gulvbe-
legg. De gamle sofaene som hadde gjort sin tjeneste i 15
år ble skiftet ut med nye sofaer. 
Det største arbeidet i 2007 var utskifting av 14 vinduer i
husets I. etasje.                                           Per utførte
”selvfølgelig” utskiftingen, assistert av Hilmar, Gunnar og
Jørgen. 
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 vedlike-
hold er derfor nødvendig hvert år. 
Husets økonomi for driftsåret 2007 er tilfredsstillende.
Dette skyldes ikke minst at kiosken tilhører husets drift, og
med Gunnars store innsats der har den tilført huset et be-
tydelig overskudd. Gunnar har åpen kiosk omtrent hver
dag inklusiv lørdag og søndag hele fotballsesongen. Dvs,
fra april til oktober. 
En ”vakker dag” på huset i fjor fikk vi telefon fra Østmarka
Sykehus med spørsmål om vi var interessert i å overta en
del stoler. Dette kunne vi ikke si nei til, og vi fikk 75 stoler
som ble satt inn i storstua. Det var kjempebra fordi husets
stoler begynte og ble dårlig. Når stolene også var i
Freidigfarger var jo dette bare topp. De beste 25 gamle
stolene ble satt inn i Lillesalongen slik at de etter hvert ut-
slitte skinnstolene der endelig kunne pensjoneres. 
Det er stor møteaktivitet på huset hele uka, og innen klub-
ben er fotballavdelingen naturligvis den største brukeren.
Ekstern utleie av 1. etasje foregår hele året i helgene. Her
er det bryllup, feiring av runde dager, slankekurs og
mange andre aktiviteter. Også i år har vi hatt utleie på
dagtid midt i uka til Statens Vegvesen for skoleklasser på
trafikkopplæring.
Huskomiteen har fortsatt ansvaret for vask og renhold av
garderobene. Nå har fotballavdelingen fått en egen bane-
komite som skal ta ansvaret for banen, og i samarbeid
med husets folk sørge for å ivareta kunstgressbanen på
beste måte for klubben. 
Vi takker alle som er med og ivaretar husets ve og vel.

Huskomiteen

Årsmelding Fjellseterstua 2007
Hyttestyret har i 2007 bestått av Svein Christiansen, Gunn
Kari Hygen, Nils Ulleberg, Karl Erik Rønning, Per Bue,
Hjørdis Geving og Jørgen Geving. 

Etter arv fra Per Jystad ble det gjennomført en meget stor
og absolutt nødvendig renovering i 2006. I 2007 har vi ikke
hatt så store arbeidsoppgaver på gang, men hytta er bl.a.
malt utvendig ved leid hjelp. Det viser seg at dugnadsar-
beid på større oppgaver er vanskelig å gjennomføre. Men
malingen ble bra utført av 3 unge studenter fra Polen.
Vi har siste året skiftet ut en del gamle elektriske ovner, og
fått satt inn nye moderne og mer økonomiske ovner med
termostat og nattsenking.

En del elektrisk arbeid har også vært utført av vår faste in-
stallasjonsfirma El-Partner.
Alle nye vinduene er blitt malt innvendig.

Det største problemet vi har, og som vi ennå ikke har fun-
net ut av, er den spesielle lukta som møter oss enkelte
ganger i garderoben og gangen. Her har det vært mange
”konsulenter” og gode råd. Rett før jul fikk vi montert elek-
trisk vifte på toalettet, så nå får vi se om det hjelper. Vi
skal komme til bunns i problemet, og akter å finne ut hva
som forårsaker denne spesielle lukta. 
Hyttestyret har for 2008 planer om å skifte de siste 5-6
vinduene. Dette er de siste gamle vinduene, og de er også
i elendig forfatning.
Svein har fulgt opp hytta jevnt hele siste året. Ja opptil
flere ganger i uka. Svein har omtrent alene også tatt job-
ben med å brøyte veg opp til hytta. Og ikke minst hatt med
mat til fuglene utenfor hytta ! 

Når det siste arbeidet med innsetting av nye vinduer er
gjennomført, blir det riktig flott på Fjellsetra. Klubben har
vist seg sitt ansvar bevist ved å ivareta hytta med denne
store renoveringen. Dette har selvfølgelig kostet penger,
men klubben er utrolig heldig som har hatt Freidig- gutter
som Peder Engdal og Per Jystad som har gitt klubben sli-
ke store pengegaver som de gjorde. Snakk om store
Freidighjerter !
Hytta har også i 2007 vært benyttet på tradisjonelt vis.
Freidigveteranene i Hyllkaka har hatt sin faste tirsdagstreff
hele året, med unntak av feriemånedene. Hytta har delvis
også vært åpen på søndager store deler av året. 
Ellers har det årlige Hyllkak-rennet med bespisning på
hytta funnet sted i tradisjonelle former. Hytta ble dessverre
for lita for årets julelunsj som derfor ble flyttet til klubbhu-
set.
Hyttegjengen som trofast besøker stedet, har hver sin
måte bidratt til å ta vare på hytta og det flotte Freidig-miljø-
et vi har. Alle føler et ansvar for stedet. Men så betyr da
også hytta veldig mye for mange av dem.

O- avd. har benyttet hytta jevnt hele året til møter, samling-
er og løpskvelder. 
Hovedstyret administrerer utleie av hytta, og vi synes å
merke større interesse enn på lenge.
At klubbens medlemmer tar hytta i bruk enda mer gleder
oss.

For Hyttestyret
Jørgen Geving
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Årsmelding Freidig Håndball 2007
1. Styrets sammensetning 
Stilling Navn Fra lag
Leder Olav Hårstad Jenter 1991
Nestleder ---------------- ------------
Sportslig leder Børge Woldseth Jenter 1996
Sekretær Kåre Clausen Gutter 1996
Kasserer Jon Arne Dybdahl Jenter 2000 
Materialforvalter Wenche Iren Strand Jenter 1995
Dugnadsansv. Håvard Rekstad Gutter 1995
Styremedlem Marianne Aas Veteran
Styremedlem Hege Årvik Jenter 1993
Styremedlem Kamilla Ulsund Jenter 1994
Styremedlem Ståle Berg Jenter 1997
Styremedlem Per Bunæs Jenter 1998
Styremedlem Ketil Danielsen Jenter 1999
Styremedlem -------------- Gutter 1999
Styremedlem -------------- Gutter 2000

2. Lagene med trenere og ledere (pr 31/12-07)
Lag Trenere Oppmann Økonomi
Veteran Birgit Reich Birgit Reich 
J 1991 Ståle Grosberghaugen Morten Hansen Toril Skandsen

Margrethe Olsson (husperm)
J 1993 Hilde Alice Kvernrød Hege Årvik Toril Helmersen

Lena Dahlø
J 1994 Tone Grindvik Aud Mulelid Kamilla Stunes

Ingunn Krogstad
J 1995 Merethe Claussen Wenche I Strand Lill Connie Furu

Grethe Hopland
J 1996 Terese Brekke Heidi J. Hellebust Turid K Helmersen

Sissel I. Dalbakken 
J 1997 Grete Fyhn Ståle Berg Ståle Berg

Jens Hvidsted
J 1998 Astrid Melland Per Bunæs Belinda Flem

Lasse Kilaas
J 1999 Anita Danielsen Gunn Skjølsvik Aniela Woldseth

Anne Lise Solem
J 2000 Berit Staven Jon Arne Dybdahl
G 1995 Tone Næss Håvard Rekstad Liv Turid M. Aakerli

Stein H Eriksen (SK Trond)
G 1996 Ketil Danielsen Petter Nyeng Kåre Claussen
G 1999 Jarl Tysnes Jarl Tysnes
G 2000 Astrid Melland

Hallgeir Melland

3. Styrets arbeid
De viktigste oppgavene for styret i 2007 har vært 
• Treningstider i kommunale haller, private haller og 
gymsaler

• Håndballskole/rekrutering
• Dugnadsarbeid i Nidarøhallen og i Bymarka
• Retningslinjer og oppgaver i lagene.
• Øke klubbfølelsen og relasjoner mellom lagene.
• Tilrettelegging for deltagelse i Cuper og serie. 

4. Arrangementer og dugnader
Håndballskole: Høsten 2007 ble det startet opp
Håndballskole for J 2000 og G 2000. Etter en noe treg fødsel
har det tilslutt lyktes å starte organisert håndball lek for 2000
årgangen. Stor takk til ivrige foreldre som påtar seg stort an-
svar.

Dugnader i Nidarøhallen: Dugnaden er en av hånd-
balls viktigste inntektskilder. Også i år har vi delt dug-
naden med Orientering, og vi ønsker på å satse vi-
dere på dette samarbeidet, da dugnaden er for stor
for håndball alene. Oppmøtet på dugnaden har vært
meget god. Dugnaden i Nidarøhallen begynner nå å
bli kjent for de fleste foreldrene og dette er sikkert
noe av årsaken til at det går greit. De fleste vet hva
de skal gjøre. Samtidig er innkalling rutiner rundt det-
te meget god. Inntekten for juledugnaden i 2007 ble
ca 200 kr/dugnadstime.
Parkeringsvakt i Bymarka: Vi hadde i 2007 en relativt
dårlig plass med hensyn til inntekter. Fjellseter
Nedre. Resultatet ble ikke særlig bra og vi hadde ca
50 kr/dugnads time. Vi ser på disse årene som inves-
teringer, da vi i 2009 vil får Henriksåsen. 
Håndballotteriet: 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. 
Høsten tildeling i hall har i tillegg vært en utfordring
for spillere og trenere, da ingen tider har vært fast.
Treningstiden har for hvert lag variert for hver uke.
Dette vil forhåpentlig vis bedre seg utover våren.
Vi har også 2 Timer i uka i Fokus hallen og 1,5 Time i
Autronicahallen. Dette gjør at vi kan gi de enkelte la-
gene relativt bra treningstid forholdene tatt i betrakt-
ning.
Automatinntektene: Automatinntektene stoppet opp i
løpet av 2007, og vi er nå innstilt på at vi må finne
andre inntekstkilder. Klubben har forberedt seg på
denne utvikling og hatt nøkternt forbruk. Dette har
medført at vi tross denne svikten i inntektene ikke vil
fåen dramatisk endring i driften.
Websiden: Alle oppfordres til fortsatt og sende inn
stoff til Morten Hansen:  morten.hans1@gmail.com

5. Økonomi
Økonomien i Klubben er fortsatt bra, men vi budsjet-
terte med bruk av oppsparte midler for 2007.
Dugnadsarbeidet gir et meget godt tilskudd og vil et-
ter hvert være grunnlaget for den økonomiske hand-
lefriheten. Viser for øvrig til regnskapet.

6. Aktiviteter i lagene
I 2007 har vi klart å rekruttere 2 nye lag uten at vi har
hatt noen nedleggelser. Det arbeides godt og hardt i
lagene for å opprettholde en tilfredsstillende aktivitet.
Rekrutteringen er jamn og god og frafallet lite. Vi har
ved nyttår passert 200 aktive spillere og dette er me-
get bra i forhold tidligere år.  Viser for øvrig til lagenes
årsberetning.

7. Sportslige resultater
Det vises til lagenes årsberetninger

8. Oppsummering og videre arbeid
2007 har vært et positivt år for Freidig Håndball. Vi
har klart og videreføre den trenden vi hadde i 2006
ved at antallet aktive spillere øker, vi øker antall lag
og vi klarer og beholde de eldste spillerne.
Hovedmålsettingen framover vil bli lik den vi hadde i
fjor og jeg gjengir derfor den ordrett. 
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Den største utfordringen framover er å skaffe nok trenings-
tid 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 si-
tuasjonen. Dessverre tar det tid og bygge en Hall, med
alle utredninger reguleringer høringer osv som skal til.  Vi
vil derfor sannsynligvis ikke se noen bedring de første
årene. Det er derfor viktig at vi i klubben nå blir kreative
med hensyn til å utnytte den sparsomme 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.
Vi må fortsette å legge til rette for at samholdet i klubben
på tvers av lagene øker. Vi har derfor, blant annet planlagt
en avslutning på vårparten der alle lagene samles i
Gymsalen på Eberg. Det er en engasjert gruppe ledere
tatt på seg oppgaven med å skape dette arrangementet
med henblikk på at dette skal bli en årlig ”fest” for spillene.  
Rekruttering av trenere, ledere dommere osv. har ikke lyk-
tes i den grad vi skulle ønske, ”spesielt dommere” Vi ser
en klar bedring og de fleste lagene har fått ledere i alle rol-
ler, men vi skulle gjerne ha klart å lokke ende flere til disse
givende rollene. Heldigvis er det mange ”Håndballforeldre”
i klubben og disse tar ansvar på egen hånd, for å holde la-
gene og aktiviteten i gang. Vi er takknemlige for det.

29/1 2008
Olav Hårstad, Leder Håndball

FREIDIG INNBANDY 2007
STYRETS SAMMENSETNING
Leder: Knut-Aril Farnes
Nestleder: Kirsti Trøgstad
Kasserer: Anne Marie Skarsmo
Sekretær: Gretha Evensen
Styremedl.: Arnvid Hellebust

Andre verv:
Arrangementsansvarlig: Sigrid Eri
Dommeransvarlig: Frank Robert Fillingsnes
Avdelingen ble formelt stiftet på SK Freidigs årsmøte 22.
Februar 2007. Det sittende styret er initiativtakere til avde-
lingen og er ikke valgt. Hele styret er derfor på valg på det
første årsmøtet i avdelingen i 2008.

AKTIVITET: Jenter/Jr./Damelaget: Sesongen 2006/2007
besto jenter/jr/damelaget av ca 18 aktive utøvere og spilte
med første og andrelag i 1. Div. Midt-Norge. Førstelaget
vant serien og spilte dermed kvalifisering til landsdek-
kende eliteserie i Tromsø og kvalifiserte seg til denne.
Høsten 2007 har gruppa spilt med førstelag i eliteserien
for kvinner og andrelag i 1. div. Midt-Norge. Elitelaget har
hatt mye tøff motstand, men har så langt holdt seg unna
nedrykksstriden og kan enda få en hederlig plassering
dersom sluttspurten i serien blir bra. Andrelaget er så
langt ubeseiret i 1. div.
Spillegruppa deltok både i NM for jenter og Jr. kvinner og
kom til finale i begge klassene. Freidig ble norgesmestre i
jenteklassen og tok sølv i Jr. klassen.
Aldersbestemte lag: I sesongen 2006/2007 har avdelingen
hatt mini og mikrolag på minirunder og G12 lag på kamp-

helger. Spesielt mikro og minilagene gjorde det godt.
Høsten 2007 har det vært en betydelig vekst i antallet lag,
ved at vi nå har mikro, mini, G12, G14, J14 og G16 lag.
Antallet aktive i hvert lag har også økt betydelig.
Det ser ut til at innebandyen er en attraktiv idrett både
som et tillegg til fotballen og som en selvstendig idrett.
Innebandyaktiviteten er i hovedsak begrenset av tilgang
på treningstid og trenere. Som en ung idrett er særlig det
siste en utfordring, men anses å være noe som vil løse
seg på sikt.
Totalt antall aktive har i 2007 økt fra ca 50 til ca 100.
Freidig er dermed en av de største innebandy¬klubbene i
Trondheim.

REPRESENTASJON: Maria Skarsmo, Marte Trøgstad,
Anne-Sofie Stigum, Camilla Trøgstad og Vilde Røstad har
deltatt på U19 samling som en del av forberedelsene i
U19 VM i Polen i Mai 2008. Tina Bjølstad, Ingrid
Christoffersen og Karen Farnes har deltatt på A-landslags-
samling som er en del av forberedelsene til VM i 2009.

ARRANGEMENTER: Avdelingen har vært teknisk arran-
gør for flere minirunder og kamphelger for lagene i kret-
sen. Arrangementene har bidratt til økonomien i klubben.
Klubben har arrangert hjemmelagskamper etter den mal
som er satt opp etter NBF. Dette er et krevende arbeid
som trenger planlegging og mange hender for å hjelpe til.
Antall tilskuere på hjemmekampene har ligget på ca 50-
60.

ØKONOMI: Deltagelse i elitekvalifisering, NM spill og eli-
teseriespill er kostbart. Styret har lagt ned et betydelig ar-
beid med å organisere dugnad og skaffe sponsorer.
Avdelingen har tatt opp lån mot hovedklubben for å kom-
me i gang i eliteserien. Allikevel bæres den største delen
kostnadene til reiser og serie¬deltagelse av den enkelte
utøver.
Avdelingen vil etter sesongen 2007/2008 ha en anstrengt,
men sunn økonomi.

VIDERE ARBEID: Styret har i perioden som har gått måt-
te ballansere innsatsen mellom eliteseriesatsingen og en
videre utvikling av de aldersbestemte lagene. Avdelingen
har hatt store utfordringer og stor ekspansjon.
Det videre arbeidet i klubben vil preges av å konsolidere
eliteseriesatsingen og utvikle arbeidet med de aldersbe-
stemte lagene. Avdelingen har potensial til å vokse opp
mot 200-300 aktive utøvere. I den neste perioden må imid-
lertid avdelingen legge større vekt på utvikle det organisa-
toriske og sportslige tilbudet fremfor vekst i utøverantallet.
Av hensyn til eliteserielaget må arbeidet med jenter og
innebandy styrkes.
Utdanning og utvikling av trenere vil være et viktig arbeid i
den neste perioden.

OPPSUMMERING: Avdelingen har hatt stor sportslig suk-
sess med norgesmesterskap i jenteklassen og sølv i Jr.
kvinneklassen og kvalifisering til eliteseriespill for kvinner.
Avdelingen har mestret de store økonomiske utfordringene
det er å delta i eliteseriespill.
Avdelingen har hatt stor vekst i antall utøvere og vil legge
vekt på å utvikle seg videre organisatorisk og sportslig
fremfor en stor videre vekst. Styret 31.1.08
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Årsberetning fra Fotball
1. Styret i fotballavdelingen har i 2007 bestått av:
Gaute Moldestad, leder
Sverre Smeplass, nestleder
Tord Talmo, sportslig leder
Gisle Elnan, kontakt ungdomsfotball
Håvard Værnes, kontakt SC
Else-Karin Indergård, kontakt barnefotball 
Jostein Aalbu, leder banekomiteen
Merete Verstad, leder kommunikasjon
Karl Ivar Kvisvik, kontakt seniorfotball
Svenn-Egil Langlete, administrativ leder

2. Lagenes tillitsmenn i 2007:
Senior I Herrer Tord Talmo Vidar Sæther
Senior II Herrer Veteran Knut Juel Christian Westad
Senior III Herrer Old Boys Jørgen Geving
Junior Herrer, miljølaget Sverre Smeplass Eirik Aartun
Junior Damer Svenn Egil Langlete
Gutter 16 år (født ‘91 og ‘92) Sverre Smeplass Dag Brænd
Jenter 16 år (født ‘91 og ‘92) Helen Næss Erling Næss
Smågutter 14 år (født 1993) Gisle Elnan Kurt Selnes
Småjenter 14 år (født 1993) Terje Myrseth
Smågutter 13 år (født 1994) Håvard Værnes Eva M. Olsen
Småjenter 13 år (født 1994) Jorunn Voll Arve Vorland Pedersen
Lillegutter 12 år (født 1995) Gaute Moldestad Ketil Dahl
Lillejenter 12 år (født 1995) Ida Kvissel Per Ø. Nylander
Lillegutter 11 år (født 1996) Karen Sende Osen Kåre Claussen
Lillejenter 11 år (født 1996) Kåre Ottar Mjåseth
Minigutter 10 år (født 1997) Torkel Fyrvik Ivar Sommervold
Minijenter 10 år (født 1997)
Minigutter 9 år (født 1998) Jan Tore Klausen Jan Erik Sjølås
Minijenter 9 år (født 1998)
Mini 8 år (født 1999) Tom Fagerhaug Øyvind Helland
Knøtt 7 år (født 2000) Anna Estenstad Anders Estenstad

3. Styret har avholdt 7 styremøter i denne perioden.
Viktigste saker har vært:
• Økonomi
• SC
• Sportslig utvalg og sportslig plan
• Økt fokus på kommunikasjon
• Ny hjemmeside
• Vinteråpning av kunstgressbanen
• Ny utstyrs- og sponsoravtale

4. Trening og instruksjon
Foruten senior har Freidig fotball i 2007 hatt lag i alle årskullene fra 1989
– 2000. Treningsarbeidet har i all hovedsak vært utført av frivillige (forel-
dre) som legger ned en kjempeinnsats. Mot slutten av sesongen ble det
innledet samtale og inngått avtale med ekstern trener for gutter junior og
G16/15 for sesongen 2008. En hjertelig takk rettes til alle som på ulike
måter har bidratt i 2007.

5. Sportslig innsats
Den sportslige innsatsen har vært veldig bra i alle lag. Tradisjonen tro
har det vært deltagelse i mange lokale og regionale cuper og med inter-
nasjonal deltagelse i Storsjø Cup, Dana Cup og Catalunya Cup. I 2007
greide 92-jentene å vinne SC for andre år på rad. Imponerende! I tillegg
ble 94-jentene kretsmester i sin klasse. Gratulerer! Freidig gjør det utvil-
somt bra på jentesiden. Det er også med glede vi registrerer at herrer
senior er tilbake i 4.divisjon etter et år i 5. 

6. Lagene
Senior herre 1 levert årsberetning
Senior herre 2 
Senior damer levert årsberetning
Junior jenter levert årsberetning 

(sammen senior damer)
Gutter 91-92 levert årsberetning
Jenter 92 levert årsberetning
Smågutter 93 levert årsberetning
Småjenter 93 levert årsberetning
Smågutter 94 levert årsberetning
Småjenter 94 levert årsberetning
Lillegutter 95 levert årsberetning
Lillejenter 95 levert årsberetning
Lillegutter 96 levert årsberetning
Lillejenter 96 levert årsberetning
Minigutter 97 levert årsberetning
Minijenter 97 levert årsberetning
Minigutter 98
Minijenter 98 levert årsberetning
Minigruppe 99 levert årsberetning
Minigruppe 00 levert årsberetning

7. Økonomi
I 2007 har fotballavdelingen møtt store
økonomiske utfordringer. Store kostnader
med leie av vintertreningstid på andre ba-
ner samt et dårlig økonomisk resultat i
Skandia Cup har medført et betydelig
underskudd for driften i 2007. I tillegg har
likviditeten vært under sterkt press. I løpet
av høsten har styret hatt et sterkt fokus på
økonomistyring. Tiltak er planlagt og iverk-
satt både for å bedre inntektene og redu-
sere kostnadene. Dette er forventet å få ef-
fekt fra 2008.

DRIFTSRESULTAT Fotballavdelingen 
kr -119 659,36

I dette har fotballavdelingen overført 
kr 240.000 til drift av kunstgress. 
For å bedre inntektene vil aktivitets-
avgiftene bli økt noe i 2008.

DRIFTSRESULTAT Kunstgress anlegg
kr 904 151,00

Kunstgress anlegg fikk mot slutten av
2007 tilsagn på utbetaling av resterende
spillemidler (ca kr. 866.000,-).

Langsiktig gjeld ved utgangen av 2007 er 
kr -176 643,09

DRIFTSRESULTAT Kunstgress drift
kr 100 675,99

Resultatet er en følge av overførsel fra fot-
ballavdelingen og utleie av bane.

DRIFTSRESULTAT Skandia Cup
kr -102 327,35
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Dette er et meget skuffende resultat. Årsaken til det dårli-
ge resultatet er først og fremst knyttet til en betydelig øk-
ning i kostnader og i stor grad en overinvestering i reklame
og promotering. Inntektene for SC i 2007 har hatt en posi-
tiv utvikling, men ikke stor nok til å følge økning i kostna-
der. For fremtidige arrangement vil det være viktig å utøve
bedre kostnadskontroll.

Sum bankinnskudd pr 31.12.2007 kr 351 128,00

8. Skandia Cup
Skandia Cup ble arrangert for 33 gang i 2007 med ny del-
taker rekord

Årstall Antall deltagende lag Tilreisende lag
2003 241 31
2004 321 37
2005 357 46
2006 366 49
2007 410 44

Også i år var SC besøkt av flere tilreisende lag fra Tromsø
i nord til Støvring (Danmark) i sør.
Nytt i 2007 var Skandia Cup Mini som ble arrangert for før-
ste gang helgen før selve hovedturneringen. Dette ble en
suksess med 90 påmeldte lag og et yrende folkeliv på
Ladeanlegget. Skandia Cup Mini vil derfor bli arrangert
også i 2008.

Kamper og baner:
Totalt ble det avviklet 982 fotballkamper uten noen form for
problemer på følgende baner: Lade Idrettsanlegg (6 ba-
ner), Trygg/Lade kunstgress (3 baner), Rosenborg gress,
Strindheim-, Nardo-, Nidelv-, Ranheim-, Freidig- og
Charlottenlund kunstgress.
SC er blitt en institusjon i seg selv og en tradisjon for
mange deltagende klubber! Det er Norges nest største fot-
ballturnering som arrangeres av Sportsklubben Freidig
med en grunnstamme av noen iherdige ressurspersoner.
Disse fortjener all honnør for det arbeid som er nedlagt,
ikke bare i 2007, men også i foregående år. Det er også
gledelig å oppleve at dugnadsinnsatsen fra den øvrige
massen i Freidig fotball er økende. Skal SC fremdeles
fremstå som et godt breddeidrettsarrangement og en be-
tydelig merkevare, er det viktig at arrangementet fornyes
og utvikles kontinuerlig. Dette gir utfordringer både mht
forankring og eierskap i Freidig, så vel som økt innsats for
å forbedre det arrangementstekniske og de økonomiske
resultatene. 

9. Kunstgressbanen
I 2007 har banen vår endelig fått lagbenker. Vi har også
fått en velfungerende banekomité som sørger for at anleg-
get blir i varetatt og vedlikehold på en god måte. Med de
siste spillemidler utbetalt er den økonomiske situasjonen
for prosjektet tilfredsstillende.
Gjennom 2007 har styret innhentet informasjon fra klubber
som har høstet erfaring med å holde kunstgressbaner vin-
teråpne. Dette er blitt gjort for å kunne vurdere om vinterå-
pen bane også kan være aktuelt for Freidig. Argumenter
for å ha dette er et håp om å kunne redusere kostnader
ved leie av andre baner, men vel så viktig å lage et tilbud
til klubbens medlemmer for å redusere spillerflukten til an-
dre klubber som tilbyr bedre fasiliteter for vintertrening.
Med bakgrunn i dette besluttet derfor styret å gjennomføre

et prøveprosjekt med å holde banen åpen gjennom vinte-
ren 2007-2008. Mannskap, utstyr og aktivitet for dette er
allerede på plass.

10. ”Spillerflukt” + sportslig utvalg
Med opplevelsen av å starte 2007-sesongen uten junior-
lag på guttesiden har det vært viktig for styret å få i gang
en prosess som kan bidra til at spillerne i de eldre alders-
bestemte klassene blir lengre i klubben. Det er en kjens-
gjerning at konkurransen fra omliggende klubber er stor,
og dette gir ekstra utfordringer med å skape et attraktivt til-
bud i Freidig både for guttene og jentene. I denne
sammenheng vil det sportslige utvalget i fotballavdelingen
være et viktig verktøy for å utmeisle de målsetninger vi
skal arbeide mot, og skape grunnlaget for de aktiviteter vi
må gjøre både i de enkelte aldersgrupper og på tvers av
aldersgruppene. Det er et håp at vi gjennom å styrke dette
utvalget kan etablere et langsiktig samarbeid som bidrar til
at Freidig skal fremstå som en attraktiv klubb.  

11. Utstyrs- og sponsoravtale
31.12.07 utløp utstyrs- og sponsoravtalen Freidig og
Skandia Cup har hatt med Cabo Sport de siste 4 år. I
samarbeid med avdelingene håndball og innebandy ble
det høsten 2007 gjennomført en anbudsrunde for en ny 5
årlig avtale. Resultat av prosessen ble en ny avtale med
Cabo/G-sport som gir klubben et betydelig økt sponsorbe-
løp i tillegg til forbedringer i rabattordningen. Avtalen inklu-
derer nå alle G-sport butikker i Trondheim.  

12. Økt fokus på kommunikasjon og informasjon
I 2007 har Freidig fotball hatt fokus på å gjøre forbedringer
på området kommunikasjon og informasjon. En av grunne-
ne til dette er å lette informasjonsarbeidet ut mot lagene,
men også internt i de enkelte lag. Det er også viktig for å
øke avdelingens synlighet generelt og forbedre profil og
attraktivitet med hensyn til å øke interessen hos sponso-
rer. Derfor fikk avdelingen i 2007 både en egen kommuni-
kasjonsansvarlig i styret og en ny hjemmeside.

13. Representasjon
Ut over spillere på sonelag, J92, G92 og G93 har ikke av-
delingen representert utenfor klubben. 

14. Oppsummering
Generelt har 2007 har vært et bra år for lagene i Freidig
fotball. Både sportslig og miljømessig god trivsel synes å
være gjennomgående, og rekrutteringen er det ingenting å
si på. Dette tyder på at vi klarer å skape forutsetninger for
et godt fritidstilbud. 2007 har likevel vært et år hvor Freidig
fotball som klubb i noen saker har vært ”nede i kjelleren”.
Men i alle disse sakene har styret tatt grep slik at det ved
utgangen av 2007 er iverksatt tiltak som vi mener skal få
en positiv effekt allerede i 2008. Det er derfor nå en bety-
delig optimisme i styret, og mannskapet fremstår med god
motivasjon for det kommende året. 

Med takk for innsatsen i 2007 og lykke til med 2008.

Trondheim 27.01.08
Gaute Moldestad, 

Styreleder Freidig fotball
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ORIENTERINGSAVDELINGEN
1 Administrasjon
Tillitsverv 2007
Leder: Solveig Angell-Petersen
Nestleder: Vegard Grønli
Kasserer: Mona Sæter
Sportslig leder: Marit Irene Kvittem

Miljøleder: Marte Gammelsæter
Teknisk leder: Eirik Einum
Kartleder: Tore Angell-Petersen
TurO-leder: Knut Lillealtern

Tillitsverv O-kretsen: Håkon Gammelsæter (leder
toppidrettsutvalget), Sturla Sæther 
(medlem rekruttutvalget) og Nils Olav Vennevik (revisor)
Tillitsverv idrettskretsen: Kirsti Mittømme (leder valgkomi-
teen)
Det er avholdt 4 ordinære styremøter. Løpende saker har
stor grad vært behandlet via uformelle møter og internett.
Vegard Grønli fungerte som vikarierende leder fra 8. no-
vember til 1. desember, ettersom Solveig Angell-Petersen
var på reise.

2 Økonomi
Avdelingen gikk i 2007 med et totalunderskudd på i over-
kant av kr. 20 000,- Underskuddet skyldes kartarbeidet
som nå er startet opp i fbm O-VM 2010. Ytterligere utgifter
til kartarbeid ventes det kommende året. Vi har imidlertid
satt av midler til å dekke opp for høy aktivitet på kartsida
framover, så avdelinga har ingen problemer med å tåle de
økte utgiftene. 

3 Egne arrangement. 
Deltakelsen i flere av våre arrangementer har gått ned. Det er
ikke noen åpenbare forklaringer på dette, kanskje med
unntak av Jaktprøven som måtte flyttes da det etter som-
merferien ble oppdaget kollisjon med kretsens årlige
Østersundstur. Vi har mange dyktige og erfarne arrangører
og vi får gode tilbakemeldinger på arrangementene
våre.Vi i Freidig har stått for til sammen 12 arrangementer
i 2007:

4 Sportslig innsats
Vi har stilt sterke stafettlag som har hevdet seg godt både
i KM, Midt-Norsk mesterskap og Jaktprøven. Lokalt har
innsatsen ellers vært veldig bra med flere individuelle sei-
re i Midt-Norsk og KM. Deltakelsen i løp i Trøndelag har
vært god. Klubben fikk i år en verdensmester; Torid Kvaal
gikk til topps under veteran-VM i Finland i juli. Veteranene
gjorde rent bord på både NM, KM og MNM. Mange av
våre løpere under 16 år hevder seg godt i lokale løp og
Freidig dominerer resultatlisten i enkelte klasser i denne
gruppen. Potensialet for å oppnå gode resultater fremover
er gode.
Antall aktive har økt mye i aldersgruppene under 16 år og
bidrar til at totalen har økt fra 163 løpere i 2006 til 183 i
2007. Antall starter har derimot gått ned. Det er generelt
sett høyt deltakerantall fra Freidig; på flere løp har vi hatt
60-80 deltakere. De yngste utgjør en stor del av medlems-
massen og det er viktig at disse blir tatt vare på for å sikre
vekst i antall løpere i juniorklassene i årene fremover.

5 Representasjon
NM Ultralang (Trollelg)
D21 11. plass Mari Angell-Petersen
H21 36. plass Pål Kittelsen

Hovedløp for yngre (Asker)
H14 62. plass Martin R Rønning
H15 23. plass Simen Olafsen

29. plass Lars Berge Owren
32. plass Sindre Sæther
48. plass Henning Schei
79. plass Øyvind W. Jacobsen

D16 35. plass Cathrine A. Johnsen
D14-16C 3. plass Runa Bø Timestad

4. plass Carina Hepsø
15. plass Christine Eid

H14-16C 7. plass Magnus O. Gilde

Veteran VM (Finland)
M55D 49. plass Nils O. Vennevik
W65A 1. plass Torid Kvaal
M65A 6. plass Stig Berge
M65B 15. plass Gunnar Østerbø

Arrangement Sted Dato Løpsleder Løypelegger I år Ifjor
Dagens Løype Bymarka 24-25/2 Tore Angell- Petersen
Trøndercup 2 Granåsen 27/1 Geir Owren Kjetil Ulven
Gate-o-Løp Sverresborg 5/2 Helge Rustad Arvid Mølnvik 42 51
Tordenskiold-løpet Lade 9/5 Eirik Jørgensen 476 460
Gildesprinten Ila/Kalvskinnet 22/5 Solveig Angell-Petersen Solveig Angell-Petersen 190 150
Tambarskjelven/ Børsa 2/6 101 198
assistanse til Børsa
Freidigstafetten Tikneppen 3/6 Geir Owren Håkon Gammelseter /

Carl Martin Larsen 225 251
Vårstafetten, bedrift Byåsbakken Øystein Rønning Pål Kittilsen 304
Klubbmesterskap Kort Fjellseter 22/6 Magne Lysberg/Stig Berge Stig Berge 81 70
Ungdomsløp  7 Fjellseter 22/9 Andreas Sylte Gro Eidsmo 181 143
Jaktprøven Lavollen 23/9 Magne Lysberg/Eirik Einum Arild Clausen/Kristin Storvik 90 153
Klubbmestersk. Lang Fjellseter 6/10 Mona og Arvid Mølnvik Mona og Arvid Mølnvik 57 74
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Veteran NM (Voss)
Langdistanse:
D60 3. plass Katharina Mo Berge
H60 21. plass Magnus Landstad
D65 3. plass Torid Kvaal
H65 1. plass Stig Berge

2. plass Gunnar Østerbø
Kortdistanse:
D60 1. plass Katharina Mo Berge
H60 4. plass Magnus Landstad
D65 1. plass Torid Kvaal
H65 2. plass Stig Berge

11. plass Gunnar Østerbø

6 Trening og instruksjon
Strukturen på barmarkstreningene for aldersgruppen 9-16
år ble endret fra våren 2007 med flere trenere og assisten-
ter og fast utganspunkt i BSK-hytta hver onsdag. Det ble
arrangert løpetrening fra Dalgård skole mandager i vinter-
halvåret. Det ble ikke arrangert trening spesielt for alders-
gruppen 9-16 år (de fleste av disse går langrenn). Parallelt
med treningene var det noen dager lek for barn under 9
år. 
Nybegynner/gruppe 10-13: Det o-tekniske opplegget vari-
erte fra gang til gang, og på hver trening var det ca 20-30
barn. Totalt var ca 50 barn registrert. Barna ble delt inn i 4
grupper etter årsklasse. Hver årsklasse hadde ”sin” trener.
Treningene ble veldig populære og deltakelsen på trening-
ene holdt seg utover i sesongen. Det ble lagt vekt på at
det skulle være fart og moro i skogen, og det o-tekniske
var lite vektlagt for de aller yngste. Det ble ikke arrangert
nybegynnerkurs, men de nye ble heller ”sluset” inn i sam-
me opplegget som de andre. 
Gruppe 12-16: Klubben har deltatt aktivt på kretsen sine
o-tekniske treninger på tirsdager. Freidig har vært en stor
klubb på disse treningene i aktuell aldersgruppe (5-13
stk). På klubbtreningene har vi satset på et opplegg med
oppfølging av utøvere i terrenget. Denne treningsformen er
godt mottatt blant de aktive. Generelt har det vært 5- 10
stk på disse treningene. Denne treningsformen krever god
organisering og det er behov for mange instruktører. Det
er avholdt 5informasjons-/motivasjonsmøter med
gjennomgang av kart og arbeidsoppgaver for den enkelte.
Vi stilte med 11 løpere på hovedløpet og 12 på O-landsleir
og ble kåret til Årets ungdomsklubb av Norges
Orienterings Forbund sammen med Mo og Halden. Vi fikk
en pris på 10 000 kroner. 
Gruppe 17-: I hele sommerhalvåret har det for denne
gruppa vært treninger i kretsregi med fokus på o-teknikk.
Dette har vært et meget godt tilbud med høy kvalitet. Vi ar-
rangerte to kretstreninger i vårsesongen og én i høstse-
songen. 

7  Kart
Arbeidet med nykartlegging knyttet til o-VM i Trondheim i
2010 er startet opp i år. Som første klubb i landet har
Freidig sammen med de andre VM-arrangørene fått utført
flyving med lazerscanning for uttegning av nytt høydekur-
vegrunnlag for områder som skal brukes som treningsom-
råder og konkurranseområder i forbindelse med VM. Tore
Angell-Petersen pratet om erfaringene med den nye kart-
leggingsteknikken på NOFs kartmøte i november. I de-
sember er det gått ut innbydelse til aktuelle karttegnere
med sikte på utpeking av karttegnere for VM-områdene,

herunder Freidigs kart i Leinstrandmarka og på
Sverresborg. Aktiviteten på Freidigs kart nær byen har
vært uvanlig stor i år, særlig i området Iladalen. Salget på
Turkart Bymarka har økt litt i år. 

8 Turorientering
Årets opplegg fulgte i sporene av det sedvanlige og vel-
prøvde opplegget. En gradvis videreutvikling av hjemmesi-
da bør fortsatt være en viktig arbeidsoppgave for utvalget.
Elektronisk innlevering av kontrollkort virker som meget
aktuelt å prøve, men det er heller ikke i 2007 gjort fremstøt
for å gå lenger med dette. Det ble solgt 535 konvolutter i
2007, en liten økning fra året før. Utenom det ordinære tur-
o-opplegget har det i 2007 også blitt gjennomført mini-tur-
o (tilpasset barn), Finn-Frem-dagen (i samarbeid med
Barnas Turlag) og Vital-turen.  

9 Miljø
Miljø-utvalget har i 2007 arrangert: vintersamling på
Nordpå i Haltdalen (ca 50 deltakere), fellestur til pinselø-
pene i Hedemark (21 stk benyttet seg av tilbudet om felles
overnatting, og drøye 30 deltok på løpene – noe tynt grun-
net travel vår for mange?) årsfesten (drøyt 40 deltakere)
og 6 freidigsvømminger utenom o-sesongen. Utvalget sør-
get også for overnatting på Midt-Norsk. SOFA-posten har
blitt vekket til live av en engasjert og hardt arbeidende re-
daktør Arild Clausen. Det ble utgitt to nummer i løpet av
sesongen. Disse har blitt trykket på trykkeri og kvaliteten
er svært god. 
10 Konklusjon
2007 har vært et bra år for o-avdelingen. Antallet aktive lø-
pere har holdt seg stabilt høyt de siste årene, men antallet
starter samlet i klubben har gått noe ned. Vi har et gledelig
antall yngre løpere fremdeles, og vi må arbeide hardt for å
beholde dem i kommende år. Rekrutt- og nybegynner-
gruppene våre gjør en god jobb. Antall juniorløpere er fort-
satt lavt, og slik det ser ut vil vi ikke få betydelig større del-
takelse her før i 2009. I veteranklassene har vi løpere i ver-
denstoppen.
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 fortsatt en liten tendens til at det er litt vanskelig å få
folk til de større oppgavene i driften og på arrangementer.
Meget uheldig var det for eksempel at vi ikke klarte å skaf-
fe ny leder av teknisk utvalg for 2007, og at valgkomiteens
leder, Eirik Einum måtte steppe inn for et år. 
Tur-orienteringen gikk i år godt og økningen i solgte kon-
volutter fortsetter. Utvalget har i år fått mange gode
tilbakemeldinger fra brukerne av tilbudet.
I 2007 som tidligere år har avdelingen hatt et nøkternt for-
bruk der utøverne betaler store egenandeler og viser vilje
til dugnadsinnsats. Vi brukte i 2007 mest midler på nybe-
gynnere og ungdommer, noe som er en bevisst satsning
fra avdelingens side. Avdelingen gikk i 2007 med et total-
underskudd på i overkant av kr. 20 000,- Underskuddet
skyldes kartarbeidet som nå er startet opp i fbm O-VM
2010. Også i 2008 kommer vi til å ha store utgifter til kart.
Vi har i flere år lagt oss opp penger for å bruke til dette for-
målet. O-avdelinga har relativt forutsigbare inntekter og ut-
gifter fra år til år, og fremdeles en sunn økonomi.
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ÅRSBERETNING ALPIN
Administrasjon
Styret 2007-2008:
Leder: Hilde-Kristin Bech
Nestleder: Trine Bakke
Sportslig leder: Jacob Stang
Kasserer: Wiggo Randers
Sponsorkontakt: Thomas Meidell Løsnes
Sosiale aktiviteter: Anne Berit Fagernes
Materiell: Reidar Steen
Arrangement: Trond Kvamsdal

Grupper – Oppmenn – Trenere:
9 år & yngre: Per Morten Schjetne Trond Bakke, Janne Lundbom og Malin 
10 – 11 år: Aksel Stautlanf Tea Bekken og Torstein Blumer
12 – 13 år: Ragnhild Børmer Torje Mathisen og Joakim Nord
14 – 15 år: Gunnar Jørgensen Helge Sandnes
Junior 1 og 2: Stein Rønning Jan Erik Fossheim og Andreas Løchen

Andre funksjoner:
Leder for Rennledere: Lars Inge Graabak
Leder for Bakkemannskap: Erling Haug
Leder for Tid og data: Fredrik Næs
Leder for Sekretariat: Audhild Evjen
Leder for Portdommere:
Leder for Arena og utstyr: Reidar Steen

Web-ansvarlig: Berit Fossum
Revisor:
Valgkomite:

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 år & yngre: Fredrik Næs Trond Bakke og Odd-Arne Eidsmo
10 – 11 år: Thor Arne Falkanger Bjørn Eidsmo og Torstein Blumer
12 – 13 år: Øystein Rønning Torje Mathisen og Joakim Nord
14 – 15 år: Stein Rønning Åne Sæther og Helge Sandnes
Junior 1 og 2: Lars Inge Graabak Jan E. Fossheim og Andreas Løchen
Twintip: Jan Richard Sagli

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

Representasjon. Følgende personer representerer alpinavdelingen:
• Ola Evjen Leder i Alpinkomiteen, Sør-Trøndelag skikrets
• Håkon Neergaard Nestleder i Alpinkomiteen, Sør-Trøndelag skikrets

Egne arrangement. Alpinavdelingen har arrangert følgende alpine skirenn:
• Helenes Cup 14.januar
• FIS-renn 27. -28. januar.(ble flyttet til Oppdal) 
• NM J1 2.-4.februar 
• Småalpinisten 17.-18. februar
• Midtuke Cup 2., 17 og 19. januar, 
• Kretsmesterskap 24.-25. februar
• Klubbmesterskap 11. april
• 8 Midtuke Cup renn fordelt utover sesongen i ukedagene

Økonomi. Sesongen 2007/2008 står i usikkerhetens tegn. Med bortfall av 1/3 av
inntektene etter slutt på automatleien, er vi alle spente på hvordan dette går. Vi
har arbeidet mye med budsjettet og vedtatt budsjett for 2007/2008 sesongen
som går 10.000 kr i underskudd. Det er også lagt opp til tettere kontroll av utgif-
tene for å unngå overskridelser. Situasjonen tvinger også frem nytenkning hva
spes bruk av trenerne angår, og vi blir nødt til å tenke oss om to ganger før vi
kaller dem ut.

Av store arrangement er det i denne sesongen kun FIS rennene i begynnelsen
av januar 2008. Regnskapet for disse er ikke avsluttet i skrivende stund men
kommer på neste års regnskap.
Freidig Alpin har ikke på gang større prosjekter pr. i dag, men har fortsatt noe
uavsluttet hva angår Lille Gråkallen prosjektet og den nye tidtakerbua i
Vassfjellet. Dog i siste halvpart av 2007 har det ikke påløpt utgifter av større be-
tydning på disse.
Bruktmessa 03.11.07 ga et overskudd på ca. 31.000 kr. Dette er noe mer enn i
fjor, noe som kommer godt med.
Vi har hatt en god økonomi og det har gitt oss handlingsrom til å tilby et solid tre-
ningsopplegg for våre løpere.  Dette er fortsatt målet, men vi føler behov for å
være noe mer forsiktige inntil vi ser hvilke økonomi vi får fremover.  

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 le-
dende stillinger med tilknytning 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 bidragsytere 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 ansatte med avslut-
tende renn og lignende. Dette arbeidet er i gang. 

Sosiale arrangementer 2007. Vafler i Freidighytta. På grunn av snømangel kom
ikke vaffelstekingen igang før ut i februar 07. En liste med nødvendig informa-
sjon og navngitt foreldreansvar ble produsert, distribuert på mail og dessuten
hengt opp i bua. 
I år laget vi vafler på tirsdager, ettersom våre alle yngste alpinister trener da. 
Bortsett fra at ansvarlig for listen hadde blingset med datoer, f.eks. satt opp an-
svarlige selv i vinterferieuka!!!, så antas listen å ha blitt fulgt i stor grad. Dette er
til glede for både liten og stor - mengden vaffelrøre økte utover sesongen. Kaffe
og saft ble ubønnhørlig laget og begjærlig drukket. 
Tilgang til vann i hytta bør komme på plass – det er tungt og tidkrevende å bære
vann. Vil også minne om at det blir så som så med rengjøringen når dette mang-
ler. 

NMJ1: Scandic Prinsen Hotell ble vår foretrukne samarbeidspartner under NM
Junior 1 som ble avviklet 1.- 4. februar 2007.
Jeg (M.Jøssund) vil berømme hotellet for sin håndtering av arrangementet. Her
nevnes: godt tilrettelagte smøreboder, is i magen mht snømangel, forlengelse av
arrangement på kort varsel pga Super G, ungdommelig buffet – midt i blinken for
målgruppen, og serviceminded, ryddig og hjelpsom betjening. Etter flere hen-
vendelser til lokale matbukkker ble det omsider napp hos ICA Maxi på Moholt.
Banner og sponsede matvarer ble hentet og lagret i kjølen hos Andreas i
Vassfjellkroa. Funksjonærfrokost ble servert i Vassfjellkroa hver morgen under
arrangementet. I tillegg ble matpakker ordnet slik at funksjonærene også fikk
seg en matbit utover dagen. Vanntank ble utlånt av Vassfjellkroa slik at ytterli-
gere servering av større mengder kaffe og saft kunne finne sted ut fra
Freidigbua. En ryggtermos ble kjøpt inn i anledning arrangementet, til stor glede
for samtlige medvirkende i bakken. Vafler, kjeks og varm saft ble servert til bak-
kemannskap m.fl. med jevne mellomrom. Sant skal siers så fikk vi også napp
hos Bunnpris Gourmet på Berg, samt Coop Mega på Moholt. Deres mindre bi-
drag kom også særdeles godt med i hjelp av kaffe, beger og masse vaffelrøre. 
Takk til alle som hjalp til med «cateringen» i bakken!

Klubbmesterskapet 11. april: Siden værforholdene var litt ustabile ble det i år
ordnet med stående buffet innendørs! Medbrakte boller og kaker, samt kaffe,
saft og pølser ble satt fram til selvbetjening. Kjempesuksess!! Under selve løpet
ble det servert kjeks og saft fra termosen, i bakken. 
Takk til alle som hjalp til med baking og servering underveis, samt tilrettelegging
og rydding i etterkant. 

Alpinliga – helgearrangement. Det ble utrolig fint vær denne helga! Vi svingte
oss ned bakkene i Midtlia med saft og kaffe til deltakere, publikum og bakke-
mannskap. Også denne helga ble det bakt kaker, som vi satte fram i Freidigbua. 

Dugnad: Ennå ikke avholdt. 

Fest for frosne foreldre: Festen ble avholdt fredag 20.april i Trondhjems seil-
båtforenings lokale ved Skansen. Antall medlemmer påmeldt og tilstede var tett
opp mot 40. Det ble bestilt koldtbord fra Skansen Selskapsmat som hovedklub-
ben nylig har tegnet en samarbeidsavtale med. Maten var skikkelig god – og i til-
legg ble det ordnet kaker til kaffen av familien Bech Holtan, Hansen og Jøssund.
Takk til disse og takk også til Anne Cathrine Haug og Audhild Evjen som bisto
med tilretteleggelsen kvelden i forveien. Anne Berit Fagernes sto for det meste
av musikken – takk også til henne! Takk til «bartenderne», Håkon Bleken – sel-
geren og til alle som tok sine post-it oppgaver på strak arm. Det ble en hyggelig
kveld hvor samtlige bidro til at kvelden ble som den ble – skikkelig gøy!
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Bruktmessen, november 2007: For tredje år på rad holdt vi Bruktmessen i lo-
kalene hos Strindheim Bil. Solgte varer i tillegg til kakebakst var; vafler, pølser
m/brød, mandariner, kaffe/te og brus. Fikk en gavesjekk fra Trond Lykke, påly-
dende 2 000 kroner, og kunne telle opp 3 254 kroner etter endt salg. Legger til
at vi kjøpte i overkant mye av pølser/brød, kaffe m.m – varer som kommer i til-
legg til penger i kassa, og som vi tar frem til Klubbmesterskapet. (Solgte 2 kas-
ser brus og bestilte 9 kaker, dette holdt i massevis.) Takk til alle de som stilte
opp i turnus på kafeen og hjalp til med rydding etterpå! 
Tacobuffet på Sletvold, Oppdal i romjulen 2007
Tradisjonen tro hadde vi kombinert pizza/taco-buffet på Sletvold i forbindelse
med Sesongstarten 29. januar. Med unntak av et par bord, var det store og små
alpinister fra Freidig som fylte lokalet til kvelds. Veldig trivelig at så mange del-
tok, og ekstra artig at også medlemmer fra alpinklubben i Oppdal spiste sam-
men med oss.  

Ønsker frivillige: Oppmennene våre har nå sørget for oppdaterte medlemslis-
ter. Dermed er det mulig å plukke navn fra listene, og sette opp en turnus på
f.eks. vaffelsteking i Freidigbua. En slik liste kommer opp om kort tid, og blir også
distribuert gjennom oppmennene. Den som er satt opp til tjeneste, må selv sør-
ge for evt erstatter, derfor er det viktig at alle sjekker når de har vakt.  

Gruppe 9 år og yngre sesongen 2008. Barmark: Vi startet med treninger i
Granåsen, for senere å flytte inn i gymsal på Sunnland Skole. Det var ikke mer
en 6 – 8 barn som deltok innledningsvis. Trenerne (Trond, Malin og Janne) fikk
svært god kontakt med barna som syntes aktivitetene var moro. Det viktigste
med barmarkstreningene for denne aldersgruppen er det sosiale. Det er betyde-
lig 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. 

Vassfjellet: Vi kom i gang med treningene i Vassfjellet allerede i begynnelsen av
desember 07. Treningene ble lagt til torsdager kl. 18-20.
Rekruttering: Utover vinteren har rekrutteringen i denne gruppen vært god,
uten at det i skrivende stund er oversikt over hvor mange dette utgjør. Det på de
siste treningene har det møtt ca 20 barn. Utfordringen blir å rekruttere enda
flere, samtidig som vi må bidra til at det blir minst mulig frafall. Ett bidrag til dette
har vært at vi lar nye barn prøve seg på noen treninger, før medlemskap i klub-
ben og treningsavgift i klubben er tema. Videre er treningsavgiften satt lavt i den-
ne årsklassen. Videre må det fortsatt være en prioritert sak å gi nye foreldre god
informasjon, og ikke minst få de inn i det sosiale i bakken.

Aldersbestemt klasse 10-11 år. Trening og renn: Vi møtte vente lenge før vi fikk
snø under skiene, og det ble en lang barmarksoppkjøring før snøen endelig kom
til Vassfjellet. Renn både i Vassfjellet og på Oppdal med brukbar deltagelse fra
gruppen. Det ble i hovedsak kjørt SL og SSL, men også noe SG, så en del som
hadde lyst fikk prøvd seg på fartsdisiplinene i vinter. Det ble arrangert kveld med
fartstilvenning i Granåsen, samt vinterferiesamling med fartstrening i Vassfjellet.
Løpere fra vår gruppe har bl.a. deltatt i Helenes Minnecup, Bendit på Oppdal,
KM og Håker Cup. Bra deltagelse og stor innsats hele veien. Høydepunktet for
de fartsglade var nok utfor og super-G i Duved  (Guldhjälmen/ Årebragden). I
Duved deltok 7 løpere fra vår gruppe.Sesongavslutningen hadde vi i Vassfjellet
med Alpinliga Cup i Midtlia. Strålende solskinn, og avslutningen med parallelsla-
låm søndag hvor ung og gammel konkurerete mot hverandre med applaude-
rende tilsuere nederst i bakken var en flott markering av sesongslutt. 
Vi startet opp barmarkstrening igjen i Granåsen i september med treninger tirs-
dag og torsdag. Litt varierende oppmøte, men etter hvert en gruppe på 10 utø-
vere. Etter høstferien ble det kjørt en treningskveld inne på Dalgård skole, samt
utetrening fra Singsaker skole. Tidlig snø gjorde at vi kom i gang i Vassfjellet i
god tid før jul, med treningertirsdagerogtorsdager. 
Det har vært noe frafall fra gruppen i løpet av høsten, noe vi selvfølgelig synes
er trist. Desto hyggeligere er det å kunne fortelle at det har kommet til mange
nye alpinister som gjør at gruppen nå teller 20 – 25 aktive medlemmer. "

Aldersbestemt klasse 12-13 år. Generelt: 12-13 års-gruppen har denne se-
songen bortimot 30 registrerte løpere. Antallet aktive løpere er en del lavere.
Trenere for gruppen er Torje Mathisen og Joakim Nord. Torje og Jocke gjør en
kjempeinnsats, og motiverer barna både på treninger og i renn. Det er holdt et
høyt aktivitetsnivå, med treninger to og tre ganger i uka, og muligheter for å del-
ta på treninger, samlinger eller renn de fleste helger.
Trening, samlinger, renn og sosialt
Forberedelsene til sesongen 2007/ 2008 startet med barmarkstreninger i
Granåsen ved skolestart i august. Da det ble for mørkt i Granåsen fortsatte tre-
ningene ute/ inne ved Leangen Ishall. Fra begynnelsen av november fikk grup-
pen låne gymsal på Singsaker skole. På barmarkstreningene har mellom 5 og
12 løpere deltatt. Den siste uken i november åpnet Vassfjellet for skitrening. På
skitreningene (tirsdag og torsdag, og ekstratrening mandag) har i snitt ca 12 lø-
pere møtt.
Høstferie-samling på Juvass ble gjennomført med stort antall deltakere, i hygge-
lig fellesskap med Oppdal Alpin. Det har også vært flere samlinger, på Juvass
og i Tärnaby, og felles middag på Sletvold/ Oppdal i romjulen, i forbindelse med
sesongstarten.
Gruppen har jevnt over vært godt representert i renn, med 10-12 løpere. Pr. i
dag, månedsskiftet januar/ februar, er Sesongstarten på Oppdal, Småalpinisten i

Vassfjellet, KM på Oppdal, samt 2 av 4 renn i Midtuke-cupen avviklet.
Det blir mange kvelder, helger og samlinger i løpet av en sesong, og vi oppfor-
drer alle, både voksne og barn, til å jobbe for et godt og inkluderende miljø. Det
sosiale miljøet er en viktig faktor for at barna velger å fortsette med idretten.
Løperne må være bevisste på å inkludere og ta vare på hverandre. Her har vi
foreldre også en oppgave, ved å være synlige på treninger, samlinger og renn
og å bidra til et godt sosialt miljø.
Takk for god innsats til både løpere og foreldre!

Aldersbestemt klasse 14-15 
Generelt: Dette har vært en liten gruppe sist vinter med hele 12 løpere. 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 utdan-
ning som f.eks skigymnas.Siden gruppen er så liten har vi trent sammen med ju-
nior gruppa.  
Trening: Det har vært mange samlinger i løpet av høsten. Heldigvis kom snøen
tidligere i år sammenlignet med i fjor.

Junior 1 og 2 
Generelt: JR gruppen har i år bestått av 7 løpere i Trondheim hvorav 1 på ski lin-
je ved Heimdal Videregående Skole. I tillegg har klubben 8 løpere ved Oppdal
Skigymnas.  Gruppen totalt sett har hatt stor deltagelse på FIS renn.  Markus
Nilsen er nå på E-cup laget.
Trening: De har fått sin styrketrening på Impulse på Lerkendal siden mai, men
gruppen ble liten etter at 5 løpere startet på skigymnaset på Oppdal i August.
Barmarkstreningen i Granåsen og i Leangenhallen er foregått sammen med 14-
15 gruppen. Junior og 14-15 trener også sammen i Vassfjellet, og Jan Erik
Fossheim, Helge Sandnes og Andreas Løchen deler på treningsoppgaven.  
Renn: På rennsiden har skigymnaselevene på Oppdal vært de mest aktive med
en deltagelse på FIS renn rundt om i landet og i Sverige.
Våre løpere har oppnådd svært gode plasseringer i Junior1 NM på Bjorli.  Vi
gratulerer Robin med sølv i SSL og bronse i SL. Markus vant også nylig i Åre. Vi
ser fram til resten av sesongen og til forhåpentligvis gode prestasjoner. Fortsatt
god vinter.

Twintip (jibbe) gruppa: Trenere: Eimund Staverløkk, Knut Myking og Rasmus
Olstad, Kent Skorstad, Emil Tøndelstrand, Espen Østmo
Oppmann: Ketil Hokstad (2006-2007), Jan Richard Sagli (2007-2008)
Generelt: Årsmøtet i Freidig Alpin vedtok i mai 2006 å starte opp en trenings-
gruppe for twintip, ofte kalt jibbing. Dette er et tilbud både til de som vil kombi-
nere jibbing og alpint, og til rendyrkede jibbere som ikke tidligere har drevet or-
ganisert skiaktivitet. Nedre aldersgrense var satt til 12 år (alpin alder) det første
året, men er nå senket til 10 år.
Trening. Sommertreningen startet med tre turer til vannhoppanlegget i Meråker.
Dette ga mulighet for trygg trening på hopp-momenter som har litt større van-
skelighetsgrad enn det man behersker på snø.
I løpet av høsten 2006 har twintip-gruppa hovedsakelig trent barmark i gymsalen
på Rødde Folkehøgskole, der nødvendig utsyr som turntrampoline med saltose-
ler er tilgjengelig.  Vi har også kjørt noen økter i stupetårnet i Pirbadet og i turn-
hallen til turnforeningen, der vi kunne benytte skumbasseng og air-track. Rødde
ble også stilt oss til disposisjon høsten 2007.
Skitrening foregår i Vassfjellet hver onsdag. 
Gruppa har økt fra rundt 10 personer ved oppstarten i august 2006 til å telle
rundt 60 navn høsten 2007. Dette har medført behov for flere trenere, mer hall-
kapasitet, og også en fastere ramme rundt aktivitetene. Og selvfølgelig – mer
administrasjon.

Anlegg. Vi prioriteter i størst mulig grad å benytte oss av Vassfjellet. Forøvrig ser
Åre ut til å være det beste alternativet hvis vi uansett må kjøre bil. Oppdal er bra
under MegaPark i april, men prioriterer ikke park i veldig stor grad ellers i se-
songen.
Det er ellers et mål å få bygd et vannhopp i Trondheim, som kan benyttes mer
på daglig basis. Et vannhopp på for eksempel Kyvatnet ville vært et stort bidrag
for utøverne til å få mye mer hopping inn i treningen, og kunne teste nye hopp
under kontrollerte former. Et anlegg på Kyvatnet ville i tillegg til å være et daglig
samlingssted for utøverne gjennom sommersesongen være en glimrende rekrut-
teringsarena, og gi svært mye pr for sporten på et sted hvor mange mennesker
ferdes. Det ville gi mange muligheter for å arrangere konkurranser godt egnet for
publikum, noe som i neste omgang vil trekke flere mennesker til skibakkene om
vinteren. Inntil videre må vi basere oss på vannhoppet i Meråker, som er stengt
for øyeblikket, og trenger noe vedlikehold. Alternativet er å kjøre til Järpen.

Konkurranser. Vi arrangerte en konkurranse i Skimania (forbundets offisielle
konkurranseserie) palmelørdag 2007, med hovedsakelig lokal deltagelse. Vi me-
ner vi håndterte arrangementet (kjørt som såkalt SlopeStyle) på en utmerket
måte, og ønsker å repetere suksessen vinteren 2008. 

Klubbens utøvere har deltatt på mange konkurranser i løpet av vinteren 2007.
Den som utmerket seg mest var nok Vegard Øye som fikk mange sterke resulta-
ter. Han begynte høsten 2007 på NTG på Lillehammer.
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Det å vinne Skandia Cup i klassen 15/16 år i 2007
må bare betegnes som svært bra. Dette med tanke
på at alle er 15 år, dvs i sluttspillet møtte jentene stort
sett spillere som var både ett og to år eldre. 
Årets finale på Lerkendal ble spilt mot Tverrlandet
J16, dette ble en spennende finale med et klart over-
tak i spill og sjanser for Freidig. Kampen endte 0-0 og
det måtte straffespark til for å kåre en vinner. Her red-
det keeper Tonje Johnsen mesterlig Tverrlandets
skudd, og når Freidigs straffeskyttere plasserte ballen
kontrollert i mål, så ble de vinnere for andre år på rad.

Gode prestasjoner
I vårsesongen 2007 ble jentene meldt på i 1 div. for
J16. Dette medførte mange tøffe kamper for våre 15
åringer, spillerne klarte målsetningen om å kvalifisere
seg til høstens 1div.Høstsesongen bar preg av mer
trygghet i å møte overårige lag. Dette ga utslag i mye

bra spill, samt en flott innstilling på det de driver med.
Sluttabellen viste en sterk sjetteplass. 
Årets sommerturnering gikk til Gøteborg og Gothia
Cup.
Dette ble en fantastisk flott tur. Her nådde vi ikke helt
opp resultatmessig, men fikk en bekreftelse på å
være på nivå med flere av de beste lagene i turne-
ringen. Turen til Gøteborg var nok en av sesongens
høydepunkter. Malvikcupen var også ett av målene
for sesongen. Her ble det et knepent tap i finalen mot
Orkdal (straffesparkkonk.) 
Resultatene er ikke kommet av seg selv. Jentene har
under trener Erling Næss fått lært mye fotballforstå-
else, og det aller viktigste, systematisk basis (teknisk)
trening med ball opp gjennom årene. Dette har gitt ut-
slag i at spillerne holder et meget godt teknisk nivå.
Stallen i år består av 15 spillere, av disse har 5 vært
innom sonelag, hvorav 4 spiller fast. 

- VANT SKANDIA CUP FOR ANDRE ÅR PÅ RAD

Freidig jenter 92 fortsetter å imponere. I 2006 vant Freidigjentene sin klasse i jenter
14 år. Dette var ingen stor overraskelse for dem som har fulgt disse spillerne opp
gjennom årene.

FFFF OOOO TTTT BBBB AAAA LLLL LLLL
FREIDIG JENTER 92
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Spillerstall 2008
Tonje Johnsen, Synne Mauseth, Astrid Norum
Thea Sigtveit, Frida Reklev, Aurora Østbø Brigham
Tuva Næss, Guro Ørndal Nilsen, Hedda Bratt,
Kristina Hernes, Kine Weiseth, Solveig Berger,
Veronica Gulbrandsen Strand, Marianne Torp og
Christina Knoff.

Trenere:      Erling Næss og John Berger
Oppmann:   Helen Næss

Damefotball i Freidig
Allerede i årets sesong 2008 stiller Freidig med seni-
orlag i 3 div. Dette er en veldig spennende og bane-
brytende satsning på damesiden. Hvis Freidig IL og vi
som jobber med de yngre jentene gjør de riktige ting-
ene, vil mange av disse 92 jentene være viktige bi-
dragsytere på et framtidig damelag for Freidig IL. Det
vil også være attraktivt for unge jentespillere i yngres
avd. å vite at de har en mulighet og et tilbud til å drive
med idretten sin utover junioralder i klubben. Bra job-
ba til trener Sven Egil Langlete og ”storjentene” som
tar denne utfordringen i år.

Copa Catalunya 2008
Nå er det fotball treninger i snøslaps og harde inter-

valløkter som
må til for å kom-
me i god form.
Motivasjonen til
å ta på seg tre-
ningstøy i vin-
terkulda er selv-
følgelig å ha det
morsomt på tre-
ning, utvikle
seg som fotball-
spillere og sam-
tidig vite hva
som venter til
sommeren:
Seriespill i J16,
Scandia Cup og
ikke minst en
ukes tur i juli til
Barcelona for
deltagelse i
Copa
Catalunya.  
VI GLÆR
OSS….

John Berger,
Trener J92



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

Forberedelsene er i gang til årets cup i tiden 23.-28. Juni. Mye usikkerhet har vært knyttet seg til årets
arrangement. Flere  ansvarsområder skal besettes med nye folk ,og  ikke minst all usikkerheten  vedr.
Lade Idrettsanlegg som cupens hovedarena. I tillegg har komiteen store utfordringer ifm innkvarte-
ring da flere skoler under rehabilitering. Men vi er i gang. Nå gjelder det å vise god og stor dugnads-
ånd i Fotballfamilien så får vi til dette i år også. Vi ønsker Svenn Egil lykke til som leder av årets cup.

Svenn Egil Langlete leder
årets Skandia Cup komite
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FOTBALL I SNØ OG
KULDEGRADER

For første gang kan Freidigs fotballspillere trene på
hjemmebane året rundt. Freidigbanen holder vinte-
råpent. Freidig fotball har hyra inn en vintervaktmes-
ter  og leasa traktor. Banen blir brøyta og salta og
dermed kan lagene trene også i vinter.  Dette betyr
mye for lagene. Mange har hatt lange treningspau-
ser eller kjørt byen rundt etter dyre treningsmulighe-
ter. Nå kan vi også leie ut til andre lag.
Seniorlaget til Freidig trener på vinteråpen bane.



G-Sport Cabo Tlf. 73 95 40 40

www.gsporttrondheim.no

G-Sport på lag med
klubben din!

Husk alltid klubbkortet 
ved handel i våre butikker.
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La oss med en gang slå fast at VM i orientering ikke
akkurat kan måle seg med tilsvarende mesterskap
f.eks på ski eller i håndball med hensyn til medieinte-
resse. Men det er ingen liten begivenhet av den
grunn. De beste utøverene fra ikke mindre enn 40 na-
sjoner er ventet til Trondheim den andre uka i august
2010. Noe av det spesielle med VM i orientering er at
det ikke bare arrangeres konkurranser for kremen.
Nei – etter at verdenseliten har kjempet om metall i
ulike valører slippes du og jeg og Hvermannsen ut i
terrenget på publikumsløp. Dette skal selvfølgelig
også håndteres av VM-organisasjonen. 

VM varer som sagt en uke, og det er fire øvelser for
både kvinner og menn: Sprint, mellomdistanse, lang-
distanse og stafett. I de tre individuelle øvelsene har
det tradisjonelt vært kvalifiseringsløp først, og finale
et par dager etterpå. Og apropos tradisjoner: VM har
siden 2003 vært en årlig foreteelse (annethvert år før
den tid), og har vært arrangert i Norge i 1978
(Kongsberg) og 1997 (Grimstad). Dermed lå det i kor-
tene for et par-tre år siden at Norge var aktuell som
vertsnasjon rundt 2010-2012. Tidlig i 2006 bestemte
Norges orienteringsforbund at Trondheim var kandi-
datby.

Dette ble startskuddet for en relativt hektisk lokal
snøballrulling vinteren og våren 2006. Et VM kan ikke
sammenlignes med et kretsmesterskap, for å si det
sånn, og sju klubber i området involverte seg.
Foruten Freidig er det Byåsen, Wing, Trollelg,
Nidarøst, NTNUI og Malvik. Nokså snart etter VM-til-
delingen ble det oppnevnt et styre hvor alle klubbene
er representert. Våre folk er Gunn Kari Hygen og
Knut Røe.

Noe annet som måtte avklares på et tidlig tidspunkt
var valget av aktuelle terreng slik at de kunne sper-
res. Sperring av terreng vil si at potensielle VM-delta-
gere (og ledere) ikke får lov til å bevege seg i disse
områdene, verken til fots eller på ski. Det eneste som
er lov er en raskest mulig passering langs offentlig
vei uten noe kart i handa. Tidlig i 2006 ble det kunn-
gjort sperring av betydelige deler av Malvikmarka og
de sørlige deler av Bymarka pluss tre mindre områ-
der i selve Trondheim by. Etter at Trondheim fikk mes-
terskapet har man fått tenkt seg litt bedre om, og det
har blitt justert noe på sperringene, blant annet ved at
det kun gjenstår to bynære områder (Sverresborg og
Kristiansten/Marinen). Kartutsnittet viser hvilke områ-
der man endte opp med. Freidig er kartklubb i deler
av disse områdene: Leinstrandmarka-kartene dekker
søndre del av område �, og vi har dessuten kart over
Sverresborg. 

Kartarbeidet starter for fullt nå i 2008. Alle VM-områ-
dene må selvfølgelig nysynfares slik at kartene er
mest mulig ajour sommeren 2010. Konstruksjon av
grunnlagskart er under arbeid, hovedtyngden av syn-
faringen vi foregå i 2009. Det er betydelige arealer
det er snakk om; hvert av områdene � og � er omtrent
30 km2. Men selve VM-kartene er bare en del av job-
ben. Trønderterrenget, med myrer på kryss og tvers
samt koller og skog og kratt og annet småsnadder, er
faktisk ganske spesielt i internasjonal sammenheng.
Vi lokale er vant til det, mens i flere av utlandene vet
de knapt hva en myr er. Og da må de øve seg. VM-ar-
rangøren er derfor forpliktet til å tilby relevant tre-
ningsterreng utenom de sperrede områdene. Dette
må være på plass i god tid, dvs innen sesongen
2009. Iladalen er ett av terrengene som er valgt ut i
denne forbindelse, så Freidig får gleden av et delvis
nytt  kart over Iladalen nå i 2008.

VM i orientering – 2010
De fleste har antageligvis fått med seg at VM i orientering skal arrangeres i Trondheim
i 2010. Denne tildelingen skjedde  i Danmark i august 2006 med ordføreren som med-
bragt ambassadør, og ble behørig dekket av Adresseavisen. Nå har forberedelsene
gått sin gang i snart halvannet år uten den helt store publisiteten. O-avdelingen kom-
mer til å være sterkt engasjert i arrangementet, og her er en liten statusrapport til
Freidigbladets lesere pr januar 2008.

OOOO----AAAAVVVVDDDDEEEELLLL IIIINNNNGGGGAAAA
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En annen prosess som har foregått de siste par må-
nedene er å besette nøkkelposisjonene i organisasjo-
nen: Daglig leder, økonomisjef, logistikksjef, teknisk
sjef, løypeleggere osv. I utgangspunktet ønsker man
å rekruttere disse fra de sju involverte klubbene. Og
med tid og stunder kommer de øvrige frivillige. Alt i alt
trengs det 500 personer. Her er det muligheter til å
engasjere seg for absolutt alle i Freidig som har lyst
til å være en del av VM-maskineriet! At NTNUI har ca
10 000 medlemmer er ingen god sovepute for de øv-
rige klubbene; den gjengen er stort sett utenbys i før-
ste halvdel av august.....

Det er ingen grunn til å legge skjul på at VM vil sette
sitt preg på o-avdelingen fram mot 2010. Vi må regne
med at flere av våre medlemmer blir tildels tungt in-
volvert i forberedelsene og selve VM når den tid kom-
mer. Samtidig skal avdelingen driftes på vanlig måte,

og vi har arrangement i forkant. I september er vi
vertskap for Midt-norsk mesterskap (600 delta-
gere??) på det reviderte Iladalen-kartet, og det hvis-
kes også om at man bør trimme sentrale deler av
VM-organisasjonen i større løp i 2009 eller på for-
sommeren 2010. Det er blant annet aktuelt å bistå
Ålen, som skal arrangere NM i 2009, med tekniske
løsninger. 

Vi slutter omtrent der vi begynte – med byen øverste
politiske ledelse. Nede i Danmark ga ordfører
Ottervik uttrykk for at nå skulle orientering inn som
aktivitet i Trondheimsskolene. Det var i forrige valgpe-
riode, ..... men VM-styret har tatt ballen! VM handler
ikke bare om den internasjonale eliten. Styret har
også, i samarbeid med forbundet, satt i gang prosjek-
ter mot skoler og ungdom. O-avdelingen har tre travle
år foran seg!

Kart:  Sperret terreng som skal benyttes i VM i orientering i 2010.

LYST PÅ NOE FINT?
Vi har noen få Håkon Bleken-bilder igjen. 

Prisen er kr. 3000,- pr bilde. 

Dette er investering i kunst. Bilder av Bleken er meget populære,
og her kan du gjøre ett scoop. Kontakt eller besøk klubbhuset så
får du se bildet. 

Støtt klubben – kjøp deg kunst av høyeste klasse. 



Skallstuggu-tur med o-rekruttene
Trude Olafsen og Tomas Eidsmo

En helg i september satte 22 barn og 10 voksne kursen for Skallstuggu i Frol-fjellet.
Skallstuggu er Frol IL lag sin klubbhytte og var helt ypperlig til vårt formål.
Skallstuggu ligger i et naturskjønt område i skoggrensa og med o-kart. Vi takker for
lånet og håper vi får komme igjen til neste år!

En glad gjeng er klare  til o-kamp på Skallstuggu

Søndag formiddag og ut på fjelltur

Det er første gang vi dro på en tur kun med de yng-
ste i Freidig – fra 8-12 år – og hensikten var å ha det
artig og bli bedre kjent på tvers av årsklasser. Og en
annen viktig målsetting var at foreldrene skulle bli
bedre kjent. Målsettingene ble oppfylt til fulle og aller-
ede på vei hjem ble det bestemt at det blir
Skallstuggu-tur til neste år også. 

Lørdag klokka 12 møtte små og store opp på
Skallstuggu og samlinga startet med lunsjbuffet. Det
var lurt å spise godt, for resten av dagen ble aktiv.
Først var det "O-kamp" med 5 lag på 4-5 barn. Løypa
var med fem poster og på hver post var det oppgaver
som skulle løses i fellesskap. Blant annet sto vann-
bæring, quiz og hinking i blautmyr på programmet.

Etter en runde med stikkball sto "Super-sprint" på
programmet. 13 poster på 1,5 kilometer gikk unna på
10 minutter for de raskeste. Erfaringene tilsier at det-
te er barn med uante mengder energi og det gjelder
å ha programmet i orden! 

Etter en varm dusj var det klart for litt frukt og o-
bingo, foto-o, quiz og mye mer inne i hytta. Svein
Terje Kolstad hadde laget et glimrende opplegg som
helt sikkert kan brukes flere ganger. Det var så vidt vi
greide å holde ungene unna sulte-døden mens kjøk-
ken-gjengen gjorde i stand til Taco-fest. Etter Taco og
dessuten en anseelig mengde med kaker, gjorde vi
oss i stand til samlingas høydepunkt for mange, nem-
lig "natt-skattejakt". Ut i stummende mørke med ho-

delykter på jakt etter lørdagsgodt. Selv
om det gikk ubekreftede rykter om både
elg, bjørn og det som værre var, kom
alle seg vel hjem med hver sin "skatt".

Søndag var det klart for fjell-tur.
Hårskallen (735 moh.) skulle bestiges
og selv om det blåste godt på toppen
ble det en kjempefin tur. På toppen var
det start på helgas siste o-løype, nemlig
"Hårskallen Downhill". Til slutt gjensto
det bare å bade i det blauteste og svar-
teste myrhullet som var å oppdrive. Vi
tror det var mange som sovnet godt
søndag kveld...
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For oss voksne som var med er det bare en fryd å
reise på tur med så blide, hyggelige og spreke
unger. Og igjen takk til Frol for leie av en utmerket
hytte til vårt formål.
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Innebandyverdenen har vært ukjent for mange mennesker i lang tid. Miljøet er svært
lite, men stadig økende, dette har vi også merket i avdelingen vår. Medlemmene har
ikke bare doblet seg, men enda litt til! 

Freidig innebandy har arrangert noen mini- og
mikroturneringer som har vært en stor suk-
sess. Mange lag har deltatt med spilleglade
unger og ivrige tilskuere på sidelinjen. Sist tur-
neringshelg var en god helg for Freidiglagene,
der mikrolaget endte som nr 2 sammenlagt, og
minilaget gikk ubeseiret gjennom kampene og
tronet øverst på podiet!
Elitelaget kvinner er det laget som har «vært
med lengst og opplevd mest». Uten at vi skal
høres gamle ut, for vi har tross alt bare 4-5
stykker over 20 år! Opplevelsene har vært
både gode og dårlige, men framfor alt, veldig
lærerike. Våren 2007 var starten på Freidigs
elitelag, og det hele fant sted i Tromsø. Der
klarte jentene seg greit gjennom kvalifisering-
en, og kunne dermed starte hardkjøret fram til
sesongstart i september. Det var mange spen-
te bein som for første gang skulle spille kamp i
toppserien, og vi kunne vell ikke startet «ver-
re» enn ved å møte fjorårets serie- og NM-
vinner Sveiva. Høsten kom til å bli en vanskelig
tid i møte for Freidig. Programmet var lagt opp
til at vi møtte de beste lagene på høsten og de
antatt dårligste over nyttår. Dette fikk vi merke
godt på kroppen, både fysisk og psykisk. Å dra
hjem med 14 blåmerker og 32 baklengsmål er
ikke akkurat oppkvikkende! Men etter en mot-
bakke vender veien alltid nedover igjen, dette
gjaldt også for oss. Vi lærte utrolig mye på de
kampene vi spilte før jul, nettopp fordi de vi
spilte mot var bedre enn oss. Vi hadde mye å
lære av de, og hver gang vi møtte et nytt lag,
tok vi opp enda en ting vi skulle lære. Med nok
å arbeide med, gikk vi inn i juleferie. Noen la
innebandyen på hylla for å fylle magen med
god mat og drikke, mens andre fikk sjansen til
å trene med nåværende Norges beste lag,
Holmlia.
Nyttåret kom og det smakte godt! Første agen-

da på vår plan var Gothia cup i Göteborg.
Laget i kamprop før kamp Benedicte i aksjon
Laget var ganske gira på å komme seg avgår-
de til, 3 året på rad, GOTHIA CUP! I morgenti-
mene på torsdag så derimot ganske stygt ut
for Tina, meg, som ikke klarte å stå opp. Men
med 14 telefoner, en støttende mor og litt rå-
kjøring til flyplassen kom jeg akkurat med på
flyet. Håningen kom jeg så klart ikke unna da
jeg omsider satt på flyet. Fra Værnes til
Gardermoen gikk turen fint, men da vi skulle
hente leiebilene fikk vi høre at den ene sto på
Oslo S, dermed ble det toget inn til Oslo S for
de heldige som skulle sitte i den bilen. 
Allerede samme dag skulle vi spille vår første
kamp, som viste klar Freidigstil, vi slurvet og
kom aldri virkelig i gang og kampen endte med
0-3 tap. På kvelden var det duket for et forry-
kende åpningsshow etterfulgt av en toppkamp
i herrenes superliga. Torsdagen var over med
et gjesp. Fredagen fikk vi sove lenge, spise en
god/grei frokost/lunsj før neste kamp sto på
agendaen mot CL98IC, ikke bare et vanskelig
navn å uttale, men også ekle å spille mot,
kampen endte også med tap, denne gang 0-2.
Denne fredagen skulle vi spille en kamp se-
nere på dagen også, noe som gav oss tid til å
dra på shopping i mellomtiden! Med en ufyse-
lig vind og kuldegrader måtte enkelte av oss
kjøpe lue for å i hele tatt komme seg tilbake på
skolen vi lå på. Kampen som startet kl 8 om
kvelden var mot Varla IBK, dette viste seg å
være et lag som vi kunne slå. Vi satte oss skik-
kelig inn i kampen og gikk ut med innstillingen
at denne kampen skulle vi vinne. Og det gjor-
de vi, da sluttsignalet gikk sto det 5-1 på tavla i
vår favør. 
Og dermed endte vi som nr 3 i pulja, og gikk
videre til 16-dels der vi skulle møte et lag som
også kom på 3 plass i sin gruppe. 



Lørdagen skulle vise seg å være en bedre dag
for Freidig. Vi hadde kamp midt på ettermidda-
gen, noe som gav de aller ivrigste noen timer
på å shoppe i morgentimene. De som ikke var
så ivrig sov ut på rommet. 16-delsfinalen nær-
met seg og vant vi denne ville vi komme leng-
re enn i fjoråret. Motstanderen var Tvååkers
IBK, og med 4-1 seier så vi 8 delsfinalen rundt
hjørnet. Dagen begynte å bli lang for de fleste,
og med en ny shoppingrunde før 8 dels var de
fleste av oss sliten og lei. 8- dels finalen spilte
vi en gjevn og god kamp, uten å helt få uttel-
ling for sjansene våre, noe derimot motstande-
ren gjorde. Tapet var ikke altfor surt i og med
at de var et bedre lag enn oss. 1-4 tap mot et
av finalelagene er ikke noe vi bør henge med
hodet for!
Hard Rock Cafe-besøk er en uskreven regel
for slike hovedstadreiser, og denne ble ikke
noe unntak. Med 2 tunge kamper i beina gjor-
de det godt med det Hard Rock hadde å tilby
oss på menyen.
Søndag var det på tide å vende snuten hjem-
over, men ikke uten et stopp på Manglerud for
å spise på Pizzaplaneten. Slitne jenter ankom
omsider Værnes etter en del forsinkelser med
både fly og bagasje.
Etter turen spurte jeg noen av jentene om de
kunne kort beskrive årets Gothia cup.

«aktiv forlengelse av juleferien»
«prestasjonsmessig bedre enn i fjor»
«artig å se forbedringer blandt spillerne»
«ikke bare fri fra skolen, men en positiv opple-
velse på flere måter»
.. Dette var noen av svarene jeg fikk! Viser at
jentene hadde en fin tur alt i alt, og jeg må si
at jeg selv ser tilbake på Gothia som en veldig
positiv opplevelse. At vi kunne få spille mot
noen på vår egen alder igjen var veldig gøy.
Med dette vil jeg takke for all støtte Freidig
innebandy har fått innad i klubben, av sponso-
re, frivillige og spillere som gjør det mulig for
oss å ha det gøy ved å spille innebandy.
Fremtiden er lys for Freidig innebandy og jeg
gleder meg til å se nye talenter blomstre, og
gamle til å heie fram de nye. VI ER ALLE LIKE
GODE ! :)
Freidig Elite spiller sine viktigste kamper på
denne siden av sesongen, vi har kun to hjem-
mekamper igjen;
Freidig - Målløs Lørdag 23. februar
- kl 14 Nidarøhallen

Nidaros - Freidig Lørdag 8. mars 
- kl 17 Byåsenhallen
Møt opp og støtt oss i disse kampene så vi
kan beholde plassen i elite og bringe Freidig
flere bragder!
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Kong Harald skulle komme til NM på ski i Granåsen torsdag
31. januar, og tre dager før fikk Per ansvaret for å bemanne
og sørge for servering til kongen og hans følge. - Søndag
kveld ringte Per og spurte om vi kunne tenke oss å være
verter i Kongehytta. Etter en natts betenkningstid svarte vi
ja. Dette var en utfordring vi kun ville få en gang i livet. 
Det viste seg imidlertid at den nye Kongehytta som var opp-
satt til NM, ikke hadde noe som helst av utstyr til å servere
verken mat eller drikke, så hvordan skulle vi løse den utfor-
dringen.  
Jo selvfølgelig, vi måtte låne utstyr fra Freidighuset. Så vi
fraktet kopper, glass, bestikk, serveringsfat, lysestaker m.m.
til Granåsen og satte i gang med å pynte hytta og dekke
bord tirsdag kveld. 
Onsdag skulle vi servere middag og kaffe m.m. til
Norgeshus og underleverandører som hadde bidratt og fått
bygget Kongehytta. Som spesielle gjester på denne midda-
gen var også Marit Bjørgen og Magnus Moan.
Torsdag kl 1030 skulle så Hans Majestet komme og over-
være 15 km langrenn fra Kongehyttas veranda. Før kon-
gens ankomst hadde vi bl.a. besøk av Politiets bombegrup-
pe med hund som gikk gjennom hytta og sjekket denne.  
Presis som vanlig ankom kongen og hans følge Kongehytta.
I Kongens følge var ordfører Ottervik, fylkesmann Gjønnes,
skipresident Seberg, og representanter fra Politiet og

Forsvaret. Da var det to spente ver-
ter som stod der og ønsket vel-
kommen. Tenk her stod Hjørdis og
Jørgen og ønsket Hans Majestet
Kong Harald velkommen. Vi følte
oss meget beæret !
Serveringen av snitter, kaffe
m.m. gikk helt greitt.
Vi hadde også pyntet opp i hyt-
ta med noen bilder fra
Fjelleterstua, hvor Kong Olav hilste på
vinnere fra Freidig ved tidligere NM. I tillegg hadde vi
hengt opp plakaten og programmet fra NM 1953 som
Freidig arrangerte. 
Jeg fikk anledning til å vise programmet til kongen, og spe-
sielt bildet av den da 15 årige Prins Harald som hilste til ar-
rangementet.
På spørsmål fikk jeg ta bilder av kongen ved siden av NM
plakaten fra 1953.
Med all respekt for jubileumsfester i Freidig og Hyllkaka,
hvor Hjørdis og jeg har hatt en finger med i spillet, var dette
toppen på vår ”vert og servitørkarriere”. 
Frivillig jobb under NM på ski 2008, og med så ærefull opp-
gave som å være verter i Kongehytta, ble derfor et flott
minne for oss. JG

Hjørdis og Jørgen verter i Kongehytta.

Under NM på ski i januar, var Freidig`s Per Bue medlem i
organisasjonskomiteen og hadde ansvaret for bevertning-
en. Denne jobben hadde Per også hadde under World Cup
rennet tidligere i år. Da var også Hjørdis og jeg med som 
frivillige hjelpere, og stekte vafler til hopperne oppe ved hoppet.

Minnerikt møte med Kong
Harald under NM på ski

Kongehyttas vertinne Hjørdis
er klar til kongebesøk.
Fotograf: Jørgen

Kong Harald ved Freidigs
NM plakat fra 1953.

Foto: Jørgen


