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      Hei! Jeg heter Maria S. Skarsmo, jeg er 19 år og går 
 for tiden allmennfag på Strinda VGS. Fritiden min 
      bruker jeg mye på fotball og innebandy, i tillegg til        
venner og litt skolearbeid innimellom.

Jeg startet i Freidig når jeg var 7-8 år (litt usikker, 
begynner å bli noen år siden), har i tillegg til fotball og 
innebandy prøvd en god del forskjellige idretter. Blant 
annet handball for Trond. Etter hvert ble det nok med 
fotball, og senere innebandy. Begge for Freidig.

Har fått lov til å være med på kretslag både i fotball og 
innebandy, men det er nok det jeg har fått være med 
på med U19 landslaget i innebandy som har vært den 
største opplevelsen. Jeg har vært så heldig at jeg har 
fått være med på to VM, et i Tyskland 2006, og for 
snart et år siden VM i Polen. Resultatene er vel så som 
så, men det å få være med og spille og representere 
Norge har vært utrolig morsomt og lærerikt. Videre 
har jeg ikke satt meg noen konkrete mål for noen 
idrettskarriere, tar det heller litt som det kommer.

Det at jeg havnet i Freidig var egentlig litt tilfeldig i 
og med at jeg gikk på Bispehaugen skole, og skulle 
”egentlig” hatt Trond il som min klubb. Men det at det 
ble Freidig, har jeg aldri vært lei meg for. Har utrolig 
mange gode minner fra både innebandy og spesielt 
fotball i Freidig. Der det stort sett har vært den samme 
gjengen som har holdt sammen og spilt både fotball 
og innebandy. Har spilt på et lag med et utrolig bra 
miljø, både på banen og på fritiden utenom treninger 
og kamper. Det som har betydd mest for meg i min 

idretts karriere er nok 
lag miljøet og ven-
nene jeg har i Freidig, 
og ikke minst Svenn 
Egil Langlete som har 
holdt laget sammen 
siden vi startet, og 
skal ha mye av æren 
for det gode miljøet 
vi har på fotball laget. 
Må si jeg beundrer 
han for alt det han 
har gjort for oss opp 
gjennom årene.  Må 
vel heller ikke glemme mamma og pappa som har latt 
meg få være med på det jeg hadde lyst til, de har stilt 
opp og kjørt meg rundt på kamp og trening flere dager 
i uka i snart over 10 år.

Tilslutt så er jeg veldig spent på hvordan det vil gå 
med fotballsatsningen innen Freidig, og jeg gleder 
meg veldig til sesongstart. Håper og tror at dette 
kommer til å bli en bra sesong, og det hadde vært 
utrolig artig om vi hadde klart og blitt kretsmester. Når 
det gjelder innebandy så ser jeg frem til NM, der det 
hadde vært utrolig morsomt om vi kunne fått med oss 
et nytt NM gull. 
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Maria Skarsmo og J-92 
fotball fikk utdelt Per 
Jystads minnepris under 
julestyremøtet til Freidig. 
Maria får prisen for sin 
innsats både på fotball-og 
innebandybanen. J-92 fikk 
prisen for imponerende 
innsats både i serie og 
cuper.

Her får J-92 trenerne Erling Næss og John Berger Per Jystads 
minnepris. Utdeler er leder i Freidig Ulf-Erik Hansen.

PER JYSTADs 
MINNEPRISER

     MARIA S. SKARSMO

Sorgenfriveien 9 • 7037 Trondheim
Tlf. 73 82 12 12

Mail: mona@offset-trykk.com



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 Tr.h. 72 558592 73 841000 hallgrim.hjelmbrekke@ramboll.no
Daglig l./økon. Jørgen Geving, Pinebergvn. 38, 7045 Trondheim 73 917682 909 58 908 jogeving@online.no
Sekretær Mari Østgaard Sigurd Jorsalfarsveg 18, 7052 Trondheim  73 931623 913 42 404  mari.ostgaard@trondelag-teater.no
Redaktør Lill Connie Furu, Åkervn 12B, 7046 Trondheim 73 914523  lillfuru@broadpark.no 
Styremedl. Jan Erik Buan, Freidigstien 14, 7022 Trondheim  73 560169 932 43 099  janerik.buan@ramboll.no
    janerik.buan@online.no
 
AVDELINGSLEDERE 
Alpin Aksel Stautland, Nedre Allé, 7030 Trondheim     909 83 598    aksel.stautland@broadpark.no
Fotball  Gaute Moldestad, Engveien 25B, 7046 Trondheim 73 917772 916 61 252 gaute.moldestad@broadpark.no
Håndball  Olav Hårstad, Trøavegen 38, 7046 Trondheim 73 918250 477 01 303 olav.haarstad@trongehimenergi.no
Orientering Øyvind Schjelderup, Margrethesgate 7, 7030 Trondheim  97030533
Friidrett  Håkon Hovstein, Østre Moholttun 9, 7048 Trondheim 73 938118 73 882000 hakon.hovstein@skatteetaten.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.
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LEDER’n ved Ulf-Erik Hansen
Kjære Freidig-venner
Klubbens årsmøte nærmer seg med stormskritt. Status for klubbens aktiviteter skal 
gjøres opp. Jeg vet at det administrativt jobbes godt i avdelingene for å få fram de ulike 
avdelingers årsberetninger. Det blir spennende og forhåpentligvis hyggelig lesning.

Som jeg har vært inne på tidligere, så vokser klubbens medlemsmasse raskt. Vi har aldri 
hatt så mange medlemmer tidligere. Ved årsskiftet hadde vi 1770 medlemmer. Det er 
hyggelig, men gir oss også et stort ansvar for å følge opp de håp og forventninger et 
medlemsskap skal gi.

Klubbens økonomi er god både for avdelinger, HS, Huset og Hytta. Økt medlemstall gir 
økt medlemskontingent. Det betyr bl.a. at avdelingene slipper å betale tilskudd eller bidrag for bruk av klubbhus og 
Fjellseterstua. Huset er mye brukt, men jeg vil minne avdelingene på at det er anledning til å leie Fjellseterstua, en perle 
i Bymarka. Den egner seg meget godt til samlinger eller hyggekvelder for utøverne.

Etter at spillautomatene og med dem et godt inntektsgrunnlag forsvant, kan nå alle som deltar i spill hos Norsk Tip-
ping, bidra og støtte klubben vår. Klubben er innmeldt i Frivillighetsregisteret og kan få Grasrotandel av spilleinnsatsen. 
Det koster ikke deg noe ekstra, men av din spilleinnsats kan du gi 5% til klubben. Ordningen trer i kraft fra 1. mars. 
De som leverer inn sin ukentlige lottokupong kan altså samtidig støtte klubben. Da varsler en om det når spillekortet 
leveres.

Som breddeklubb har vi meget stor sportslig aktivitet og enkelte kommende stjerner viser seg fram. Vi har dette året 
prøvd å sette fokus på gode holdninger som bygger på et positivt verdigrunnlag. Dette blir også viktig i fortsettelsen. 
Sportslig framgang er avhengig av at vi greier å skape et godt idrettsmiljø preget av samhold. En stor honnør til dere 
ledere og foreldre som greier å skape og vedlikeholde dette.

Valgkomiteen jobber hardt for å få brikkene på plass før årsmøtet. Jeg håper alle avdelingene får sine styrer på plass. I 
skrivende stund vet vi at det blir flere utskiftninger i hovedstyret. Det er naturlig etter at flere har hatt lang fartstid. Vik-
tige verv skal besettes. Jeg har tiltro til at valgkomiteen vil finne de riktige kandidater og vil med dette ønske dem lykke 
til!

Velkommen til årsmøte torsdag 5. Mars!
 

HOVEDSTYRET & TILLITSVERV
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NY HJEMMESIDE I SKANDIA CUP
Skandia Cup har 35-års jubileum i år. Skandia Cup komiteen har allerede jobba i flere måneder 
med arrangementet. Som Freidigmedlem vil du få høre mer etter hvert om jubileumsarrange-
mentet. Men inntil videre kan du følge med på Skandia Cup sine nye internettsider. Der blir det 
lagt ut informasjon om hva som skjer framover. Adressen er  http://skandiacup.no/
          Merete

Går denne gangen til Lill Connie Furu. Hun har vært redaktør 
og medlem i hovedstyre siden 2004. I disse 5 årene har hun 
gjort en glimrende jobb for klubbens medlemsblad.  I denne 
”masejobb”, dvs mase om å få inn stoff fra avdelingene har 
hun stått på for fullt.  
Lill Connie trekker seg nå fra redaktørjobben, samt som 
styremedlem i Hovedstyret.  Travel hverdag og unger i hånd-
ball som skal følges opp er nok årsaken til denne avgjørelsen.
Hovedstyret  takker deg for din fine innsats for klubben gjen-
nom disse årene.
Medlemsbladets symbolske blomst er herved overrakt.

Medlemsbladets blomst

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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Utstyrsavtale med rabatt til alle våre medlemmer
Freidig har valgt å inngå en ny 5-årig avtale for avdelingene innebandy, håndball og fotball 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 klubben for hvert kjøp som kjøres også motta 
en provisjon på 3 %.
Klubbens provisjon fra desember 07 til juli 08 er på kr 20.000,-  Bra !
Avtalen innebærer at Freidigs medlemmer vil måtte bruke et G-Sport bonuskort. Dette kortet må regis-
treres vedbetaling i butikken for at man skal få rabatt ved hvert kjøp. 
De som mot formodning ikke har fått kortet tilsendt, eller familier som ønsker flere kort, kan ta kontakt 
med klubbhuset.
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Fra hovedstyret :  MEDLEMSKAP I SP.KL. FREIDIG
I forbindelse med gjennomgang av medlemsregisteret vil AU gjøre oppmerksom på at alle tillitsvalgte 
personer og alle som deltar aktivt skal være medlem i klubben. 
Dvs. at det holder ikke at en person står oppført på en eller annen tillitsmannsliste i sin avdeling. Man 
er ikke automatisk medlem i klubben for det.
Klubben vil i denne sammenhengen be alle trenere/ledere sørge for at innmeldinger (og utmeldinger) 
skjer fortløpende til huset. Dere har kontakten med “grasrota” og opplever nye aktive i gruppen og 
at andre slutter. Hjelp oss å holde medlemsoversikten ajour.  Faktisk holder det med en telefon eller 
mail til oss på huset: 
Tlf. 73 90 07 55  • E-post: freidig@freidig.idrett.no

Freidigmiljø er ikke noe som skapes av seg selv. 
Det er du og jeg som skal skape miljø.

Hilsninger & Takk
Til Freidig’s Hovedstyre: Mange takk for hyggelig 
hilsen i anledning min 80-årsdag.

Hilsen Olav J. Wiig

Takk for oppmerkomhet i forbindelse med 90-års-
dagen.     Ulf Chr. Rian.

Til Den kongelige Huus-orden “Hyllkaka”: Tusen 
takk for fine blomster i anledning min 80-årsdag. 
Hilsen O.J. Wiig.

Takk for hyggelig hilsen til min 60-årsdag 6. 
desember 2008. Jeg lurer på om mitt Freidig-
medlemsskap snart kan telles i halve århundre. 
Lykke til med klubben fremover!

Hilsen Gunn Kari K. Hygen.

Hjertelig takk for hilsen og “diplom” på min 75-års-
dag. Godt nytt Freidig-år.

Vennlig hilsen Per Hag.

Takk til Veidekke AS som også i 
år har sponset J95 og G96 med 
kr 5000 hver.

TILLITSVALGTE OG E-POST ADRESSER
Klubben har mye ekstraarbeid med retur av info sendt på e-post.
Er du valgt tillitsperson i klubben og har forandring på din e-post adresse så husk å gi 
oss info om ny adresse. Send dette til : freidig@freidig.idrett.no   Jørgen
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Bli med i Freidig Alpin
Freidig Alpin er en egen avdeling innen Sportsklubben Freidig, og er distriktets 
største alpine skiklubb. 

Alpinavdelingen ble etablert allerede i 1961. 
Klubben hadde for første gang løpere i nasjonal 
konkurranse i Hovedrenn for yngre i 1959. Med an-
dre ord et lite uoffisielt 50-årsjubileum utpå vinteren. 
Freidig Alpin har i dag medlemmer spredt over hele 
Trondheim samt en del medlemmer fra nabokom-
munene. Klubben har i dag tilbud både innenfor 
alpint og freestyle/twintip. 

Freidig Alpins mål er å kunne gi sine løpere et både 
kvantitativt og kvalitativt godt tilbud, og arbeidet er 
fundert på at stor bredde skaper topp. Skiglede og 
mestring står i fokus, og det er en av klubbens vik-
tigste oppgaver å ta vare på alle løpere, uavhengig 
av ferdighetsnivå og prestasjoner, slik at alle trives. 
Med dette utgangspunktet tror vi også at vi vil klare 
å frembringe løpere som vil kunne hevde seg på 
nasjonalt nivå innenfor sine klasser. 

Avdelingen er i sving allerede fra august av, med 
barmarkstreninger i perioden frem til snøen kom-
mer. Ivrige alpinister har trent og lekt seg til styrke, 
spenst og utholdenhet ute i området rundt Granås-
en, og i ulike gymsaler etter at det ble vanskelig å 
holde på ute. Freestyle, som har blitt en betydelig 
gruppe i alpinavdelingen, har trent og forberedt seg 
på vinteren i gymsalen på Rødde Folkehøyskole. 
Barmarksaktivitetene er, i tillegg til at de gir et 
godt grunnlag for vinterens skiaktiviteter, en fin 
arena hvor utøverne kan bli kjent med hverandre 
uten hjelm og skibriller. De ivrigste utøverne har 
også kunnet få en god del dager på ski gjennom 
deltagelse på ulike samlinger på Juvassbreen og i 
Tãrnaby. 

Klubbens hjemmebakke er Vassfjellet Skisenter. Et 
flott anlegg, med bakker som gjør det greit å til-
passe treningstilbudet både til liten og stor. Tidlig 
snøfall og vedvarende kaldvær gjorde at vi allerede 
i november kunne starte opp skitreningene. De 
yngste alpinistene (2000 og yngre) trener tirsdager, 
de eldre har tilbud om trening mandag, tirsdag og 
torsdag. Frestyle trener på onsdager. Avdelingen 
planlegger videre introduksjons-/rekrutteringskurs 
i perioden mellom vinter- og påskeferie. Da er lyst 
utover kveldene, den verste kulda har gitt seg, og 
det er ordentlig moro å være i skibakken. Kommer 
tilbake med mer info om dette når ting er på plass.

Avdelingen besitter en betydelig ressurs i form av 
engasjerte foreldre, som sammen med et høyt kvali-
fisert trenerteam gjør en stor innsats for å legge til 
rette utvikling av ferdigheter og skiglede. Foreldre til 
skibarn ender ofte opp med å tilbringe mye tid sam-
men, og vi foreldre har det sannsynligvis like moro 
som utøverne. 

Vi håper å se så mange som mulig på skitrening og 
renn i vinter. Er du nysgjerrig på idretten vår, og øn-
sker du mer informasjon, så ta en kikk på klubbens 
hjemmeside http://freidig.idrett.no/alpin/. Her vil du 
også finne det du trenger av kontaktinformasjon. 
Vi håper på en god og kald, snørik vinter og ønsker 
alle en fortsatt riktig god skisesong. 

Aksel Stautland
Formann Freidig Alpin
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Helt hekta på alpin
Når andre blir motløse av snøen som faller, har alpingjengen i Freidig startet seson-
gen for flere måneder siden.

For det er sånn det er – når det ikke finnes et snø-
fnugg i Trøndelag, ruller bilene ut på veien med en 
gjeng utålmodige alpinister i baksetet og skiboksen 
full av utstyr. 20 mil, 80 mil, 160 mil – “det hæfte itj”
når treningsiveren presser på etter en lang sommer. 
Alle vil på ski, og alle vil gjøre det bedre enn i fjor.
Juvass er redningen når andre alpinanlegg stenger 
for sesongen, og for Freidig er det tradisjon å 
ta høstferien her. Bakker med snø er magneten, 
men å ha det trivelig sammen på tvers av alder og 
kjøreteknikk, er minst like viktig. For nye medlem-
mer er derfor høstferien en super anledning til å få 
øyekontakt med “fullriggeren” som sto i Vassfjellet 
en mørk januarkveld i fjor.
Men vi har også kortere samlinger på Juvass, blant 
annet den siste helga de holdt åpent i årets sesong. 
Da måtte vi jo dit, ikke sant!  Det ble min jomfrutur...
Fire timer i bil og så ligger Juvasshytta der. Det er 
mørkt, småkaldt og rufsete når vi kommer fram, og 
neste dag ligger i tåka, bokstavelig talt. Vi er ikke 
helt sikre på været når vi legger oss.
Men klokka sju neste morgen sitter alle ved frokost-
bordet, uansett vær. 
Halv åtte er magen full og matpakken smurt, og 
presis åtte passerer familien Evjen bommen, med 
resten hakk i hæl. Vi liker ikke heiskø …
… og slipper unna den.
På toppen snurrer vimpelen i alle retninger, men so 
what? Så lenge heisen går er det ingen grunn til å 
snu, og snart er hele gjengen i arbeid. Pappaklub-
ben stikker løypa og ploger bort  overflødig snø, 
mens Steingrim og Jocke instruerer hver enkelt 
løper før de sendes avgårde med et innbitt “Nu 
jäklar, kjøra på”. Om igjen, og om igjen, opp
og ned - helt til trenerne blåser av for varm kakao 
og matpakke i varmestua.
Selv har jeg fint lite å bidra med i bakken, og som 
den glade skiturist jeg er, sikter jeg mot toppen. Jeg 
skal ikke si at jeg ikke la merke til at det blåste og at 
det ble mer og mer avfolka underveis, for det gjorde
jeg. Men da var det for sent.
Jeg så ikke handa foran meg, og turte ikke slippe 
heisen før jeg visste at underlaget var nogenlunde 
flatt. Siden ploget jeg i blinde - hvis noen lurte på 
hvor jeg ble av!
Etter sju timer i bakken er treningsøkta over, men 
dagen er ung og på base campen venter nye opp-
gaver.  
Skiene må preppes til neste dag, og leksene venter i 
skolsekken på rommet.

Og det må sies, for smøregjengen er dette premien 
etter en lang og kald dag i bakken.
-Å smøre ski er sosialt, helt topp!
-Uten denne timen i smørebua hadde jeg ikke orket 
å være med. I bakken har vi oppgaver; passer på 
porter, ploger ut og gjør det som er nødvendig un-
der treningen. Da er det fint å roe ned her etterpå.   
-Vi prater tull og ler, mobber sidemannen og har det 
trivelig - noen med en kald pils på kanten, andre 
ikke.  
-Det er utrolig viktig at den som er ekspert formidler 
kunnskap, og vi har gjerne et smørekurs i løpet av 
sesongen.
-Skiene til en alpinist preppes hver gang de er 
brukt, om det er trening
eller konkurranse. De skal være i topp stand, så det 
blir noen timer i
kjelleren hjemme i løpet av sesongen. (ikke rart jeg 
sliter med
teknikken)
Og mens fedrene prepper, sitter jenter og gut-
ter med lekser i peisestua - de følger lekseplanen 
uansett hvor de er på samling. Der er avtalen
klinkende klar, både med skole og foreldre - skulker 
du lekser, får du ikke trene.  
Det blir ikke mye tid til avslapping, for Jocke har 
varslet gjennomgang av dagens trening. Når alle er 
samlet, kjører han videosnutter med hver
løper som får si hva han/hun mener om egen 
innsats, før trenerteamet gir sin tilbakemelding. Alle 
følger med på dette og lærer like mye av andres
styrker og svakheter, som av sin egen. (her er jeg 
konsentrert)
Etter møtet er det akkurat en time igjen til middag. 
På Juvass er flere klubber samlet, og vi fordeles 
utover ettermiddag og kveld. Freidig er satt opp 
klokka 19:00, og alle mager gleder seg. Lørdagsbuf-
feten er viden kjent, og skuffer ikke.
Jeg vil si, at i Freidig alpin har jeg blitt kjent med en 
positiv foreldregruppe, som er inkluderende og som 
bidrar der det er nødvendig. Ikke minst har vi jenter 
og gutter - som ikke bare er flinke på ski - dere er 
høflige, gjør lekser (i alle fall når dere er på samling) 
og står på under trening.  
Men mest av alt er dere en positiv, morsom og glad 
gjeng, som føler ansvar og viser omsorg for hveran-
dre.
Takk for turen, jeg gleder meg til neste!  

Anne Berit Fagernes, Skiturist 
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      Det er vel mange som opp gjennom årene har fått hørt Kjell Okken-
             haugs egenproduserte betraktninger om både det ene og det andre.
         Er det noe spesielt som er i medienes søkelys eller kjente episoder fra 
             dagliglivet, jo, så har han et vers om både dette og hint. 
         Velkommen til Kjells hjørne. 

KJEL
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     Møring

Ser du den kua der,
hu må være litt sær.
Hver gang oksen kommer nær,
knekker hun sammen i sine knær.

Hun legger seg ned og ser uinteressert ut,
og da er det ikke greit å være stut.
Bonden spør dyrlegen om hva han bør gjøre.
- Han lurte på om kua var fra Møre.

Ja, sa bonden, det er kua faktisk,
men dette var jo rent fantastisk.
Dyrlegen sa at nå skal du  høre hva,
du skjønner kona mi er derfra.

Syforeningsdrama

Å være på syforenngsmøter er trivelig
når praten går i overkant livlig
med mere latter og styr
enn det de enkelte strikker og syr.

Men en gang gikk praten helt i stå
og det kan man jo lett forestå.
Praten er et uttrykk for glede,
men denne gang var alle tilstede....

Ulf Chr. Rian 90 år 
Ulf Chr. feiret dagen med fami-
lien 15. januar og selvfølgelig 
også med sine Freidigvenner på 
Fjellseterstua. Da var det bløt-
kake på alle, og Hyllkakas kolle-
gium stilte i fullt antrekk og med 
sang for jubilanten. To av versene 
var fremtryllet fra arkivet.
 
Kommandørverset 1990 :
Med hoftevrikk og spenst i arm 
og bein - fallera.
Han fyker rundt i Stua – æ`kke sein - fallera.
En musikkens mann med Te Ve og kanal – fallera.
La oss derfor ikke blive helt banal -  fallera.

Storkors 1997 :
Ulf Christian det er guten med humør  - fallera
Alltid har han vært en stor sjarmør – fallera.
Han fisker lakser hvor de er og finns – fallera.
No bærer han sitt Storkors som en prins – fallera.

90 år 2009 på Fjellseter
90 år – de runder du med sjarm – fallera.
Hyllkaka du trykker til din barm – fallera.
På hytta med humør du møter frem – fallera.
Nå skal du få en kjærlig Hyllkak-klem – FALLERA !

Gratulerer

Hyllkakas årsmøte foregikk på Fjellseter-
stua 10.februar med ca 20 personer tilst-
ede.  Årsberetning og regnskap fremlagt og 
applaudert. Hele kollegiet gjenvalgt, men 
festkomiteen fikk nye medlemmer.
Forsamlingen vedtok enstemmig å forhøye 
”Hyllkakskatten” til kr. 100,-
Årsplan vil bli satt opp og utsendt 
medlemmene. 
Ellers som vanlig til alle Freidigmedlemmer: 
Velkommen på hytta tirsdager mellom kl 
0900 – 1200.
  

Årsmøte i 
Hyllkaka

Takk til Kjell Okkenhaug
Sportsklubben Freidig og Hyllkaka 
takker Kjell for at han på årsmøte i 
Hyllkaka i februar -09 sa ja til gjenvalg 
nok en gang som Stormester i Hyllka-
ka. Slike gutter det vil gamle Norge ha!



ÅRSBERETNINGER
Sportsklubben Freidig. Org. nr. 937 450 761.

Årsmelding 2008 fra Hovedstyret

1.0 STYRETS SAMMENSETNING
Klubbens hovedstyre (HS) har i arbeidsåret 2008 hatt følgende 
medlemmer : 
Leder: Ulf Erik Hansen, Nestleder Hallgrim Hjelmbrek-
ke, Sekretær Mari Østgård, Redaktør Lill Connie Furu, 
Styremedlem Jan Erik Buan og Jørgen Geving.  Disse utgjør 
Arbeidsutvalget (AU).
Fra avdelingene: Fotball Gaute Moldestad, Friidrett Håkon 
Hovstein, Håndball Olav Hårstad, Orientering Solveig Angell-
Petersen,  Alpin Aksel Stautland, Innebandy Kirsti Trøgstad.  
På HS møtene har følgende også deltatt: Kjell Okkenhaug 
Hyllkaka, Svein Christiansen Fjellseterstua og Per Bue, 
Klubbhuset.

2.0 ADMINSTRASJON
Jørgen Geving har vært engasjert som klubbens administra-
tive leder, og ivaretatt klubbens felles interesser med tilst-
edeværelse på klubbkontoret og jobbing fra sitt hjemmekontor. 
Jørgen har ivaretatt og koordinert hovedklubbens arbeid og 
oppgaver i samarbeid med AU. Spesielle oppdrag er økonomi-
oppfølging og ansvar for medlemsregister og medlemskontin-
gent. Jobben medfører også daglig regnskapsorden og betal-
ing av regninger for Hovedstyret, Klubbhuset, Fjellseterstua, 
Tordenskioldløpet, Hyllkaka, og  Kunstgressbanen.
Sammen med Hilmar Løkke, Gunnar Dyrendahl, Per Bue og 
Hjørdis Geving sørger de for at huset et ryddig og i god stand 
til enhver tid.  
Firma Rett Regnskap tar seg av regnskapsføringen for avdelin-
gene Håndball og alpint samt alle regnskap som ligger under 
HS. I tillegg fører de også klubbens samlede ”konsernregn-
skap”. Dessverre har firmaet sagt at de ikke har kapasitet til 
dette lenger, og klubben tar sikte på å finne en løsning på dette 
i løpet av våren 2009.

2.1 Møter og arrangementer
Mellom årsmøtene er det avholdt møter i klubbens arbeidsut-
valg (AU) og hovedstyret (HS).  Det har vært avholdt 10 HS 
møter, og AU møter normalt i forkant av disse. I tillegg har leder 
og adm. leder hatt  ”kaffemøter” på formiddager også i 2008.
2.2 Representasjon : 

• Maria Skarsmo, Marthe Trøgstad, Anne-Sofie Stigum og 
 Camilla Trøgstad deltok i U19 VM i Innebandy i Polen.
• Karen Farnes har deltatt på to A-landslagssamlinger i 
 Innebandy våren 2008 som er en del av forberedelsene til 
 VM2009.
• Ola Evjen, Leder av Alpinkomiteen, S-Tr.l. skikrets
• Håkon Neergaard, Nestleder i Alpinkomiteen, S-Tr.l skikrets

2.3 Rådet
Rådet har vært ledet av Tore Mørch, og øvrige medlemmer 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 hatt en del oppgaver for behandling og ut-
talelse. 

2.4 Lovendringer. 
NIF har bestemt at alle klubber/idrettslag skal ha lover som er i 
samsvar med basis lovnorm vedtatt av NIF høsten 2007. Adm. 
leder har utarbeidet ny lov for vår klubb. Denne har vært ute til 
høring i AU, behandlet av Rådet og fremlegges på årsmøte 5. 
Mars 2009. 

2.5 Viktige adminstrative vedtak og saker i driftsåret
• HS har vedtatt å melde klubben inn i Frivillighetsregisteret, 
og registreringen er nå godkjent ved årsskiftet. 
• Klubbens lov er vedtatt revidert  ifm med ny lovnorm fra 
 NIF.
• HS har hatt god orientering vedr. prosjektet Gråkallen Ski-
 park og støtter det arbeid som er gjort i den arbeids-
 gruppen.
• HS har vedtatt å gjøre hva vi kan for å opprettholde 
 Allidrett ved Berg og Eberg Skole.
• Klubbens Fonds er vedtatt å bli gjennomgått for en even-
 tuell sammenslåing. Saken har tatt lang tid, og er ikke 
 ferdig behandlet.
• HS har hatt god orientering om VM 2010 i Orientering, og 
 ser frem til arrangementet.   
• HS har godkjent at det utdeles to minnegaver a kr 5000,- 
 fra Per Jystads Arv.
• Tordenskioldløpet er vedtatt gjennomført også i 2009.   
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3.0 MEDLEMSSTOKKEN
         Kvinner    Menn                          S U M
Avdeling 0 - 12 år 13 - 19 år 20+ 0 - 12 år 13 - 19 år     20+  2008  2007
ALPIN    18   (30)   36   (30)   51    (51)   43     (50)   78     (64)      84    (72)          310     (295)
FOTBALL                 114   (43)      104   (78) 103    (46) 194   (190) 154   (151)   209  (172)  878    ( 682)                 
FRIIDRETT   0     2     9     0   0     37   48     
HÅNDBALL 61   (77)   58   (41)   60    (56)   23     (35) 38       (4)     42    (24)         282      (237)
INNEBANDY   9   24     9   49                   41     3 135      (107)
ORIENTERING 30   (28)        26   (27)   75    (78)   36     (29) 32      (28)     96  (101)    295      (291)          
Ski Nordisk   0     0     2     0 0      17 19

Tallene i parentes viser tilsvarende tall i 2007      Totalt antall medlemmer registrert i klubben :  1774 medlemmer



Medlemstallet for 2008 har steget med 115 medlemmer fra 
2007. Da var antallet 1659. Fotball er den avdelingen som har 
fått flest nye medlemmer i 2008. 
Summeres tallene for avdelingene ser vi at hele 193 medlem-
mer er registrert i flere avdelinger. Flest i kombinasjonen Fot-
ball/Håndball/Innebandy. Fra Telemark som er nedlagt avdeling 
er 16 medlemmer over 20 år overført til Alpin.
Det betenkelige i vår medlemsstokk er at klubben fremdeles 
har kun 89 (66 i 2007) medlemmer i alderen 20-25 år. 
Klubbens medlemskartotek følges fortsatt opp kontinuerlig, 
og det er hovedklubbens register som legges til grunn for 
rapporter til det offentlige. Medlemskap er ikke i orden før 
medlemmene har betalt sin kontingent. Dette følges opp 
hver dag, og vi vil påstå at klubben til enhver tid har et meget 
ajourført register.

4.0 MEDLEMSBLADET
Medlemsbladet utkom med 3 utgaver i 2008 med Lill Con-
nie Furu som redaktør. Tre fine blad som sendes ut til 
medlemmene.  Annonseinntektene er små, så her kunne det 
være på sin plass å få inn noen flere kroner. 

5.0 ØKONOMI
5.1 Avdelingene
Klubbens store inntekter fra automater er borte, og offentlige 
tilskudd er omtrent på samme nivå som før.
Det sier seg da selv at de store inntektstapene vil merkes. Nå 
har staten lansert et opplegg hvor lag/organisasjoner som blir 
registrert i Frivillighetsregisteret kan motta ”Grasrotandel” fra 
Norsk Tipping. Det betyr at alle som tipper og spiller kan velge 
å gi inntil 5% av det beløpet de spiller for til et lokalt lag eller 
forening. Det kan bety en god del penger dersom vi klarer å 
verve folk til å støtte klubben vår.
Utstyrsavtalen med G-Sport Cabo hvor medlemmer som 
bruker sitt medlemskort oppnår rabatt for seg selv, og kreerer 
bonuspenger til klubben fortsetter. I 2008 fikk klubben kr. 
19521,- i bonus for medlemmers kjøp. 
Orientering, Håndball og Alpin har bra økonomi, og har avsatt 
penger på sparekonto i tillegg til driftkontoer. Fotball har 
hatt en fin inntekt fra årets Skandia Cup, og økonomien er 
dermed tilfredsstillende. Fotball har også i 2008 har satt av kr. 
240.000,- til kunstgressbanen. Anlegget har pr årsmøtedato 
kun igjen et lån på kr. Ca. 150.000,- 
Innebandy har et positivt driftsregnskap for 2008, og økono-
mien er nok heller ikke så tøff når elitelaget dessverre måtte 
trekkes. Regnskapene fremlegges på årsmøtet.

5.2 Hovedstyret
Hovedstyrets økonomiske status er positiv ved årets slutt, og 
viser at også HS drives fornuftig. 
Hovedstyrets inntekt er fra medlemskontingenten. Det er også 
viktig å få frem at av noe av disse pengene også går til støtte 
for drift av både Klubbhus og Fjellseterstua. Ingen avdelinger 
bidrar til drift av disse eiendommene, og alle leier møterom 
gratis. Fotball betaler selvsagt for garderobeleie og strøm til 
banelys.
Regnskapene avsluttes i skrivende stund både for klubbens 
hovedstyre og de regnskap som ligger under hovedstyret. 
Disse vil bli fremlagt på årsmøtet.

4.0 DRIFT OG PLANLEGGING
4.1 Rekruttering av tillitsmenn
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 ansvar hoved-
styret har, gjør det nødvendig med en administrativ 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 godt i 
dag, og det må vi legge til rette for også i framtida.  
Klubben yter god service overfor både medlemmer og uten-
forstående. 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
Hovedklubbens hjemmeside er i skrivende stund under omar-
beidelse. På slutten av året vedtok HS å lage ny hjemmeside 
som er mye mer brukervennlig. Fotball, Håndball og Skandia 
Cup har allerede fått sine nye brukervennlige hjemmesider. 
Disse er til stor nytte for avdelingene og medlemmene, og 
er også fine og representative for klubbens ansikt utad. Nå 
gjelder det å holde sidene ajour. Det er nok av hjemmesider 
hos andre klubber som har siste nyhet fra 2007. 

5.O. ARRANGEMENT
5.1  Tordenskioldløpet
Avdelingenes eneste felles arrangement nr. 29 ble fullført med 
ca. 500 løpere.Flott felles dugnadsinnsats denne ettermidda-
gen på Lade gjør at arrangementet går greitt unna. Det ble nok 
en trivelig arrangementskveld i god Freidig ånd. Arrangementet 
vil fortsette i samme ånd og opplegg. Overskudd for dette ar-
rangementet deles på avdelingene etter ansvar og jobb. 
HS gir nok en gang stor honnør til O-avdelingen som har det 
tekniske ansvar for avviklingen av løpet, og som utfører dette 
perfekt år etter år. Dere skulle ta en tur på Lade og se det 
tekniske sekretariatet og utstyret inne i Helge Rustads bil ! 
Honnør også til Kjell Skoglund som år etter år leder komiteens 
arbeid.

6.0 KLUBBMILJØ
Det er ingen felles miljøtilstelninger med unntak av Hyllkaka 
og Fjellseterstua som favner medlemmer i alle avdelingene. 
Her foregår det miljøtreff på hytta hver tirsdag, årsfest med 60 
gjester på Skistua denne gang, julelunsj med 32 gjester og ikke 
minst Hyllkakrenn med 25 ”aktive” løpere. Dette er Freidigmiljø 
av aller beste sort, men tilstelningene i Hyllkaksammenheng 
må nok sies å ha en relativ  høy gjennomsnittsalderen. 
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 tilstelninger.

7.0 FJELLSETERSTUA
Se egen årsrapport fra hyttestyret.
Hytta var nær katastrofen siste høst pga gjenglemt kokeplate 
og sterk varmeutvikling. Men det gikk heldigvis godt. 
Hyttestyret har sørget for at diverse vedlikeholdsarbeid også 
er gjennomført på hytta i 2008. Hytta har fått skiftet ut råtne 
syllstokker og de siste vinduer er skiftet. Alt arbeid muliggjort 
pga arven etter Per Jystad. 
Nok en gang vil HS takke Svein Christiansen som fortsatt 
besøker hytta jevnt og trutt hver uke. Alene sørger han for 
brøytingen om vinteren. Hytta fremstår nå i en meget god 
stand.  

8.0 FREIDIGHUSET
Se egen rapport fra 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. Husets vedlikehold og utleie er huskomiteens ans-
var, og blir til daglig glimrende ivaretatt av Hilmar Løkke.  Noe 
slitasje merkes nok men huset holder fortsatt en god standard, 
men det gjør seg imidlertid ikke av seg selv. Største forandring 
i år er nye bord på storstua som vi fikk helt gratis.
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 I huset forvalter klubben store verdier, og huset presenterer 
klubben på en fin måte. 
Huset har bra økonomi. Dette ikke minst på grunn av Gunnar 
Dyrendahl som driver Freidigkiosken med meget godt over-
skudd.

9.0 EGNE ANLEGG
Klubbens største ikke idrettsaktiva er Klubbhuset, Kunstgress-
banen og Fjellseterstua. Banen som var vinteråpen har medført 
en enorm større aktivitet på Eberg. Huset/banen har også fått 
et tilbygg over garasjen i form av ei speakerbu. Klubben er 
også medeier i Ballbingen ved Eberg Skole. Det henvises til 
egne årsrapporter fra disse. 

10.0 UTMERKELSER
På klubbens årsmøte i 2008 ble klubbens diplom utdelt til Gisle 
Elnan, Helene Næss, Erling Næss, Ola Strandhagen, Ståle 
Grosberghaugen, Margrethe Olsen, Jan Erik Buan, Hilmar 
Løkke og Gunnar Dyrendahl. 
Torid Kvaal mottok i etterkant sin Fortjenstmedalje tildelt i 
2006.
Klubben tildelte Per Jystads Minnegave 2008 til Maria Skarsf-
jord og Freidig Fotball Jenter 92 som hver fikk en gavesjekk på 
kr. 5000,- Gavene ble overrakt på HS julemøte. 

11.0 ARRANGEMENT
Sportsklubben Freidig er fortsatt en stor og dyktig arrangør. 
Siste år har Orienterings-
avdelingen hatt ansvaret for 11 arrangement, og Alpin har ar-
rangert 14 alpine skirenn i Vassfjellet.
Fotballavdelingen arrangerte sin tradisjonelle turnering Skandia 
Cup for 34. gangen med rekordstor deltagelse. Ikke minst 
har ny tiltaket Skandia Cup Mini blitt meget populært og gjort 
det folksomt på Lade Idrettslag helga før hovedturneringen. 
Avdelingene har ellers hatt klubbmesterskap, og det er også 
arrangert håndballskole. For øvrig vises til avdelingenes egne 
rapporter.

11.0 ALLIDRETTSSKOLEN
Klubben har gjennomført allidrett for barn vinteren/våren 2008 
på Eberg og Berg skole, men kun på Eberg skole høsten 
2008. Årsaken er mangel på instruktører. På nyåret 2009 er 
vi i full gang igjen på begge skolene. Opplegget har foregått i 
skoletiden og er et populært tiltak sier tilbakemeldingene fra 
foreldrene . Denne aktiviteten 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 avdelingene bidrar ikke i dette opplegget.

12.0 IDRETTSLIGE PRESTASJON
Det er stor idrettslig bredde aktivitet i klubben som bare vokser 
og vokser. Det vises til avdelingenes årsmeldinger. Hovedstyret 
vil gratulere fotball-jenter født 1992 og 1993 med hvert sitt 
kretsmesterskap. Jenter 92 vant også Skandia Cup for 3dje årt 
på rad, samt den internasjonale fotballturneringen Catalunya 
Cup i Spania.
I orientering fikk Simen Olafsen 1.plass i Hovedløpet Sprint i og 
Blodslitet. Jorunn Kvakland fikk bronse i Hovedløpet Langdis-
tanse. Og vi bare må ta med at i Veteranklasser gjør Freidig 
rent bord i løp etter løp i mange klasser.
I Innebandy har klubbens 1. Div. lag vært ubeseiret frem til 
årsskiftet. 
I Alpin har en rekke løpere oppnådd  pall plasseringer i 
Nasjonale mesterskap og FIS renn både siste sesong og nå i 
inneværende sesong. Jon Reidar Steen, Robin Brauti, Markus 
Nilsen, Edmund Randers, Kristian B. Woldseth og Stian Halsen 
: Stå på – Lykke til videre –
vi følger med dere.    Se ellers 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 2008 er Alpin, Fotball, Håndball, 
Innebandy og Orientering. Telemark er nå nedlagt, og aktiva 
overføres til Alpinavdelingen i 2009.
Friidrett er ”sovende” avdeling, og ingen aktive. Avdelingen 
opprettholdes bl.a. på grunn av at klubben arrangerer Torden-
skioldløpet.  
Forberedelser til VM i Orientering i 2010 er i full gang med 
Sp.kl. Freidig som med arrangør. 
Mange Freidigfolk er engasjert i arrangementets forskjellige 
komiteer.
Økonomisk har avdelingene, Hovedstyret, Klubbhuset og 
Fjellseterstua en god økonomi. Likviditeten totalt er god. 
Klubbhuset på Eberg og Fjellseterstua i Bymarka fremstår som 
fine bygg og godt vedlikeholdt. Klubbens hovedstyre har her et 
stort forvaltningsansvar. 
Takk nok en gang til Lill Connie som har  hatt ansvaret å få til et 
godt medlemsblad. Hun er  fortsatt avhengig av at avdelingene 
og andre sender inn stoff til bladet. Der har aller fleste et stort 
forbedringspotensial.
Hyllkaka er fortsatt klubbens største miljøbærer. En unik his-
torisk Huusorden som samler og knytter Freidigfolk sammen 
lenge etter at medlemmers sportslige og administrative tid er 
over. 
Hovedstyret takker alle som i 2008 har bidratt til klubbens 
beste. En spesiell takk til trofaste tillitsvalgte som gjør en fan-
tastisk innsats. Takk også til foreldre som følger sine håpefulle, 
og heier på Freidig.

    Trondheim 2009-02-06
 

Ulf-Erik Hansen
Leder

Hallgrim Hjelmbrekke 
Nestleder

Jørgen Geving
 Adm leder

Mari Østgård
Sekretær

  

Lill Connie Furu
Redaktør

Jan Erik Buan
Styremedlem

Gaute Moldestad
Fotball

Olav  Hårstad 
Håndball

  

 Solveig Angell-
Petersen

 Orientering

Håkon Hovstein
Friidrett

Aksel Stautland
Alpin

Knut Farnes
Innebandy
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Huskomiteen
Huskomiteen har ”som vanlig” siden huset ble bygget i 
1991 bestått av Jørgen Geving, Per Bue og Hjørdis Gev-
ing. Daglig drift ifm. utleie og rengjøring ivaretas av Hilmar 
Løkke som fortsatt  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.
Vi har ikke hatt noen store vedlikeholdsprosjekt på gang i 
2008, men skiftet kjølevifta til kjølerommet i sommer. Per 
har også sluttført arbeidet med å bygge speakerbu oppe 
på garasjetaket.
Vi mener fortsatt at standarden på klubbhuset er 
tilfredsstillende selv om vi ikke er helt tilfreds med gulvet på 
storstua. Vi jobber hele tiden for at standarden skal være 
høy når vi driver med utleie. Men slitasje vil det være med 
så mye utleie som vi har, og vedlikehold er derfor nødven-
dig hvert år. 
Husets økonomi for driftsåret 2008 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. I tillegg 
også sporadisk åpen kiosk på vinteren med åpen bane.  
Fra firma Lindbak fikk vi via Terje Olsen 15 nye bord til 
storstua og det var kjempebra fordi bordene våre etter 
hvert var slitt.  Bordene er riktignok 15 cm smalere enn 
”normalt” for spisebord men helt ok.  
Det er stor møteaktivitet på huset hele uka, og innen klub-
ben er fotballavdelingen naturligvis den største brukeren.
Ekstern utleie av 1. etasje foregår også hele året også og 
det er selskap omtrent hver helg. 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 
banekomite som skal ta ansvaret for banen, og i samarbeid 
med husets folk sørge for å ivareta hele anlegget på beste 
måte for klubben.
Huskomiteen vurderer om vi har økonomi til skifting av 
utepanel på langveggene i 2009. Tidens tann begynner å 
fortelle oss at det snart er på tide.  I tillegg må vi få malt 
hele huset, hvor blåfargen i dag er et lite mysterium slik de 
varierer.
Vi takker alle som er med og ivaretar husets ve og vel. 

Huskomiteen

Vinterdag på Eberg

Fjellseterstua 2008
Hyttestyret har i 2008 bestått av Svein Christiansen, Gunn 
Kari Hygen, Nils Ulleberg, Karl Erik Rønning, Per Bue, 
Hjørdis Geving og Jørgen Geving. 

I 2008 opplevde vi det store marerittet at hytta faktisk 
kunne ha brent ned. Med den største plata på komfyren 
på full styrke fra en onsdag til søndag, var det litt av et syn 
som møtte søndagsbesøket. Forferdelig varme slo mot 
dem, og stearinlys fra skapene var smeltet og hadde rent 
ned over benker og ned på gulvet. Det var som sagt et trist 
syn, men heldigvis gikk det hele bra.    

Vi har siste året skiftet ut en tømmerstokk og reparert råte 
på tverrveggen. Snekker Jon Asbøll var igjen engasjert og 
de siste vinduene ble også skiftet så nå er samtlige vinduer 
av ny dato. I tillegg er det montert sprosser op alle vinduer. 
Det ble bra og hytta fikk et mer hyttepreg.
Det største problemet vi har hatt de siste årene ser ut til 
å være løst i år. Det gjaldt den spesielle lukta som møtte 
oss enkelte ganger i garderoben og gangen. Her har det 
vært mange ”konsulenter” og gode råd.  Med utskifting av 
dårlige pakninger og en del nye røropplegg under hytta, ser 
det ut til at problemet er løst. 
Per har vært den praktiske konsulenten og fått i gang satt i 
gang arbeidsoppgavene.

Svein har nok igjen fulgt opp hytta jevnt hele siste året. Ja 
opptil flere ganger i uka. Svein har faktisk vært helt alene 
om brøytejobben opp til hytta.
Klubben skal være utrolig takknemlig for den store job-
ben Svein utfører. Her har vi også en ”selvfølge” som er 
skummel. Svein tar seg av det. Det skal vi ha i minnet når vi 
oppsummerer.  Og Svein har på sine turer selvfølgelig hatt 
med mat til fuglene utenfor hytta ! 

Hytta har også i 2008 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. Hyllkakas årlige julelunsj 
ble som vanlig en fin julestund for klubbkameratene. 
Hyttegjengen som trofast besøker stedet, har hver sin måte 
bidratt til å ta vare på hytta og det flotte Freidig-miljøet 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, sam-
linger og løpskvelder. 

Hovedstyrets betaler kr. 1000,- i månedlige bidrag til 
Fjellseterstua`s drift, og i tillegg bidrar Hyllkaka en del fra 
sine ”kaffepenger”. Ingen avdelinger betaler for leie eller 
bruk av hytta.
Økonomien er bra, men det er selvfølgelig takket være 
tilskudd fra Per Jystads arv.

Hovedstyret administrerer utleie av hytta, men utleie skjer 
normalt kun til Freidigmedlemmer.
Hyttestyret håper fortsatt at enda flere medlemmer vil 
bruke hytta.

 Hyttestyret,
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ALPIN 2008
Styret for inneværende sesong 2008-2009
Leder:  Aksel Stautland
Nestleder:  Trine Bakke
Sportslig leder:  Jacob Stang
Kasserer:  Frode Kvernrød
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 
10 – 11 år:  Aksel Stautland; Atle Rolstadaas, 
 Trygve Elind
12 – 13 år:  Ragnhild Børmer; Torstein Blumer, 
 Andreas Nilsen
14 – 15 år, 
Junior 1/2:  Kjell Håvard Jøssund; Helge Sandnes, 
 Joakim Nord, Andreas Løchen
Freestyle: Jan Richard Sagli, Eimund Staverløkk 
 (ansv), Knut Myking, Kent Skorstad, 
 Emil Tøndelstrand, Espen Østmo, 
 Vegard Breie, Espen Bergh Johnsen, 
 Ruth Helene Ramberg (jentetrener). 

Andre funksjoner:
Leder Rennledere:  Lars Inge Graabak
Leder Bakkemannskap:  Erling Haug
Leder Tid og data:  Fredrik Næs
Leder Sekretariat:  Audhild Evjen
Leder Portdommere: Svein Arve Kjelsli
Leder Arena og utstyr:  Reidar Steen
Web-ansvarlig:  Berit Fossum
Revisor: Ikke valgt
Valgkomite: Styrets arbeidsutvalg
Styret for forrige sesong 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 med oppmenn og trenere forrige sesong 2007-2008:
9 år & yngre:  Per Morten Schjetne Trond Bakke, 
 Janne Lundbom og Malin Buseth
10 – 11 år:  Aksel Stautland, Thea Bekken, 
 Torstein Blumer
12 – 13 år:  Ragnhild Børmer, Torje Mathisen, 
 Joakim Nord
14 – 15 år:  Gunnar Jørgensen Helge Sandnes
Junior 1 og 2:  Stein Rønning, Jan Erik Fossheim, 
 Andreas Løchen
Freestyle: Jan Richard Sagli, Eimund Staver-
 løkk 

Andre funksjoner forrige sesong 2007-2008:
Leder Rennledere:  Lars Inge Graabak
Leder Bakkemannskap:  Erling Haug
Leder Tid og data:  Fredrik Næs
Leder Sekretariat:  Audhild Evjen
Leder Portdommere: Svein-Arve Kjelsli
Leder Arena og utstyr:  Reidar Steen
Web-ansvarlig:  Berit Fossum
Representasjon. 
Følgende personer representerer alpinavdelingen:

• Ola Evjen, leder i Alpinkomiteen, Sør-Trøndelag skikrets
• Håkon Neergaard, nestleder i Alpinkomiteen, Sør-Trøndelag 
skikrets

Økonomi: Virksomheten har som fryktet gått med under-
skudd i 2008. Avdelingen har ikke lykkes i å erstatte inntektst-
apet etter at forbudet mot automater ble innført samtidig som 
man heller ikke har klart å reduserer kostnadene tilsvarende 
inntektsnedgangen. Underskuddet har på denne bakgrunn 
blitt noe større enn det budsjettet la opp til. Dette innebærer 
at man fremover må arbeide ytterligere med å få begrenset 
kostnadene uten at dette går ut over aktivitetsnivået i avdelin-
gen. Samtidig vil avdelingen fortsette å lete etter nye inntek-
tsmuligheter slik at en kan holde aktivitetsavgiften på et nivå 
som muliggjør nyrekruttering.
Hva gjelder inntektssiden har avdelingen også i år gjen-
nomført bruktmesse som på tross av begrenset annonser-
ing innbrakte et overskudd på ca kr 28 000,-.  Dette er noe 
mindre enn foregående år. Samtidig har styret for sesongen 
2008/2009 budsjettert med en helt nødvendig økning av 
treningsavgiften for de aktive. Avdelingen har videre hatt et 
begrenset overskudd av egne arrangementer.
Avdelingen har i løpet av året hatt noen ekstraordinære kost-
nader knyttet til flytting av en av buene i Vassfjellet Skisenter. 
For øvrig har avdelingen gjennom året ikke hatt større prosjek-
ter som har påvirket inntekts- eller kostnadssiden.
Selv om året 2008 sett under ett har gått med underskudd 
synes siste halvdel av 2008 å gå balanse slik at det er grunn 
til å tro at man vil oppnå budsjettet for inneværende sesong. 
For sesongen 2008/2009 er det budsjettert med inntekter 
på 461 000,- hvorav kostnader til trening, renn og samlinger 
utgjør den største posten med kr 200 000,-. Etter forhøyelse 
av treningsavgiften er inntektene budsjettert til kr 471 000,- 
nor som innebærer en overdekning på kr 10 000,-. Skal 
budsjettet oppnås forutsetter dette fortsatt tett oppfølgning av 
kostnadssiden herunder en løpende avveining mellom bruken 
av trenerkapasiteten holdt opp mot ønske om å opprettholde 
et kvantitets- og kvalitetsmessig godt treningstilbudet for de 
aktive. 
Freidig Alpin vil i løpet av 2009, jfr. tidligere årsmøtevedtak i 
hovedklubben, få overført midler fra den nedlagte Telemarks-
gruppen. 
Midlene vil i første omgang bli stående på konto, men avdelin-
gen ser for seg at pengene i hovedsak 
vil bli benyttet til å gjøre ferdig arbeidene på den nye Freidg-
bua nederst i Nordløypa i Vassfjellet. På bua er avdelingen 
forpliktet til å bygge et saltak. Avdelingen ønsker i denne 
sammenheng også å bygge en hems for tidtagning, noe 
avhengig av hva en blir enige om med reguleringsmyndighet 
og anleggseier. 
Avdelingen ser videre for seg at en del av kapitalen etter hvert 
vil bli benyttet inn mot rekrutteringstiltak, herunder markeds-
føring av disse og utstyr spesielt tilpasset trening for yngre 
løpere, så som kortstaur, dusker etc.  Avdelingen har som 
ambisjon å dra i gang et introduksjonskurs rundt vinterferien 
2009. Målsettingen er å lage et tilbud for barn i alderen 7-8 til 
10-11 år. 

Egne arrangementer – alpine skirenn 2008
09.04.2008  Vassfjellet, Klubbmesterskapet SSL
06.04.2008  Vassfjellet, Paralellslalåm  PSL
03.03.2008 Vassfjellet, Sparebank 1 Cup SSL
24.02.2008 Vassfjellet, Helenes Minne Cup SL
23.02.2008 Vassfjellet, Helenes Minne Cup SSL
20.02.2008 Vassfjellet, Telenor Karusellen SL
31.01.2008 Vassfjellet, Telenor Karusellen, SL
28.01.2008 Vassfjellet, Sparebank 1 Cup  SL
13.01.2008 Vassfjellet, Småalpinisten,   SL
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12.01.2008 Vassfjellet, Småalpinisten  SG 1
12.01.2008 Vassfjellet, Småalpinisten  SG 2
12.01.2008 Vassfjellet, Småalpinisten  SSL
05.01.2008 Vassfjellet, FIS-renn  SSL
04.01.2008 Vassfjellet, FIS-renn  SSL

Sponsorstøtte: Sponsormarkedet har vært meget vanskelig 
i 2008, spesielt etter sommeren. Det har vært jobbet mot ca. 
20 nye mulige samarbeidspartnere, men det har imidlertid 
ikke vært mulig å få etablert noen ny hovedsponsor i løpet av 
høsten 2008. Ved siden av en generell ”tørke”, er det åpenbart 
at vi konkurrerer med oppmerksomheten til andre aktiviteter, 
som har en større oppslutning. I sesongen 2008/09 har Freidig 
Alpin derfor kun sponsormidler fra annonsering i program-
heftet, hvor det også var det mange som ikke ville fornye sine 
tidligere avtaler.
Freidig Alpin må uavhengig av dette fortsette å jobbe for å 
knytte til seg noen større samarbeidspartnere med sikte på et 
samarbeid over flere år. Det er i den forbindelse viktig at klub-
bens medlemmer kommer med tips om slike mulige samarbe-
idspartnere, store og små.

Bruktmessen, november 2008: Bruktmessen ble avholdt 
siste helg i november i lokalene Møller Bil. Omsetningen av 
brukt utstyr ble omtrent på samme nivå som tidligere år. Også i 
år var utstyr til barn og ”vanlige” ski mangelvare. 
I tillegg til salg av skiutstyr, var den for anledning etablerte kafé 
godt besøkt. Det er i den forbindelse hyggelig å se at brukt-
salget også kan ha en sosial funksjon, og mange som nå ikke 
lenger er aktive i klubben var innom for kaffe og prat. 
Sosial oppsummering av 2008
Etterjulsvinteren og våren i 2008 ble som alltid aktiv på ar-
rangementsiden, og dermed også for oss som tar hånd om 
det sosiale. 
Både under FIS-renn, Småalpinisten, KM, Helene cup og un-
der Klubbmesterskapet stilte foreldre opp med kaker, kjeks og 
boller, til stor jubel fra deltakere og tilskuere. Våre besøkende 
beundrer oss for å ha denne tradisjonen – så takk til alle som 
aldri sier nei til å “slå i hop ei kake” når Anne-Berit spør – og 
som deler på servering og rydding i bua når det er nødvendig. 

FFF – Fest for frosne foreldre:  I år som i fjor leide vi Seilbåt-
foreningens lokaler på Skansen. Denne festen har tradisjonelt 
blitt arrangert på slutten av sesongen, i april, men litt sen 
bestilling gjorde at endelig festdato ble satt til 30. august, og 
vel 20 halvtinte foreldre koste seg til langt på natt, med tapas, 
kaker, vin, øl med mer. Hyggelig kveld, der alle bidro og gjorde 
sitt til at kvelden ble vellykka. (I år virka både tappekran og 
musikkanlegg – og på dag to gikk også oppvaskmaskina som 
den skulle). 
Bruktmessen i oktober ble stort sett gjennomført som nor-
malt, men med finanskrisen under oppseiling, fikk vi ikke det 
utgangspunktet vi liker å ha. Sponsorer er harde å få på gli, så 
i år måtte vi basere oss på klubbens egne leverandører. Likevel 
klarte vi å sope inn 2 246 kroner på kakesalg.  Tusen takk til 
alle som stilte med kaker og boller, og som vertskap i kafeen 
og under messen. 
Romjulssamling med Sesongstarten på Sletvold i Oppdal gikk 
som normalt, med stor deltakelse på den tradisjonelle tacobuf-
feten. Supert at så mange slutter opp om dette arrangementet, 
midt i juleferien. Hyggelig også at mange oppdalinger deltok.
Nyttårsrakettene hadde knapt lagt seg før Freidig sto som 
arrangør for årets første FIS renn i 2009, med velsignet masse 
snø i bakkene.  
Kaker har blitt en selvfølge på Freidigs arrangementer, men 
flere alpinmammaer har tatt til orde for at det kanskje blir 
i overkant mye sukker på løperne. Under Småalpinisten 
valgte vi derfor å begrense serveringen til “finaleservering” på 

søndag. 
Tusen takk til alle som har bidratt.

Dugnader: Avdelingen hadde en større dugnad i Vassfjellet 
i september, hvor Freidigbua ble beiset, platting ble snekret, 
og det ble ryddet og vasket. Det ble videre lagt ned kabler 
og montert utstyr for tidtagning i Midtlia. Mens de voksne 
arbeidet, gjennomførte Atle en barmarksøkt med de løperne 
som var til stede. Passelig arbeidsmengde, godt oppmøte, fint 
vær og kafe og kaker avslutningsvis gjorde at det ble en trivelig 
dag.
Dugnaden ble fulgt opp av en mindre runde i Midtlia, hvor det 
ble snekret nok en platting, samt ryddet i og rundt tidtagerbua.
Lars Inge Graabak og Reidar Steen stod for fundamentering 
og praktisk gjennomføring når den gamle Freidigbua ble flyttet 
fra sin vante plass i Nordløypa til øvre parkeringsplass ved 
Sørløypa. 
Foreldre i avdelingen gjør i det hele tatt en betydelig løpende 
innsats for å holde maskineriet i avdelingen i gang. 
Eksempelvis kan nevnes at vår materialforvalter gjennom 
årene spart avdelingen for 10 000-vis av kroner ved at han 
har vedlikeholdt og reparert staur. Avdelingen har ganske mye 
utstyr for tidtagning, og det er også her lagt ned et betydelig 
arbeid i oppgradering og vedlikehold av dette utstyret. 
Av større arbeider en ser for seg i løpet av inneværende er 
påbygg av 2. etasje for tidtagerne på ”nybua” i Nordløypa det 
største løftet, både økonomisk og arbeidsmessig.

Gruppe 9 år og yngre: Vi startet med treninger i Granåsen 
tidlig i september, for senere å flytte inn i gymsal på Berg 
skole. Det var i år som i fjor ca 6 – 8 barn som deltok innled-
ningsvis. Trenerne (Trond Bakke og Thea Bekken) fikk svært 
god kontakt med barna som syntes aktivitetene var moro. Det 
viktigste med barmarkstreningene for denne aldersgruppen 
er det sosiale. Det er betydelig lettere å få kontakt på disse 
treningene enn i Vassfjellet hvor det stort sett er mørkt og 
barna er vanskelig å se bak store briller og hjelmer.
Vi kom i gang med treningene i Vassfjellet allerede i begynnels-
en av desember 08. Treningene er lagt til tirsdager kl. 18-20.
Utover vinteren har rekrutteringen i denne gruppen vært god, 
uten at det i skrivende stund er oversikt over hvor mange dette 
utgjør. På de siste treningene har det møtt ca 10-15 barn. 
På de rennene som har vært avviklet så langt har det vært få 
påmeldte blant de yngste. 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 klubben og treningsavgift i 
klubben er tema. Videre er treningsavgiften satt lavt i denne år-
sklassen. 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 i forbindelse med trening og renn.

Gruppe 10-11 år: Snø i Vassfjellet allerede før jul 2007, så vi 
var tidlig i gang på ski. 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, bl.a. i Åre. Det ble arrang-
ert kveld med fartstilvenning i Granåsen, samt vinterferiesam-
ling med fartstrening i Vassfjellet.
Løpere fra vår gruppe har bl.a. deltatt i Helenes Minnecup, 
Bendit på Oppdal, Småalpinisten, 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 også løpere fra vår gruppe.
Sesongavslutningen hadde vi i Vassfjellet med Alpinliga Cup i 
Midtlia. Strålende solskinn, og avslutningen med parallelslalåm 
søndag hvor ung og gammel konkurerete mot hverandre med 
applauderende tilskuere nederst i bakken var en flott
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markering av sesongslutt. Avsluttet sesongen med sosialt 
arrangement for løpere og foreldre i mai, med tur hamburgere, 
Laser-X, fotball og annen lek.
Vi startet opp barmarkstrening igjen i Granåsen i september 
med treninger tirsdag og torsdag. Gruppen har fått nye tre-
nere. Atle Rosltadaas er en av våre egne tidligere FIS-løpere, 
og Trygve Elind har komet til oss fra Bærum Skiklubb. Litt vari-
erende oppmøte, men etter hvert en gruppe på 5-6 utøvere. 
Etter høstferien ble det kjørt en ukentlig treningskveld inne på 
Dalgård skole.
Tidlig snø gjorde at vi nok en gang kom i gang i Vassfjellet 
i god tid før jul, med treninger tirsdag og torsdag. 2008 ble 
avsluttet med romjulssamling og renn på Oppdal, hvor en de 
av gruppen som deltok gjorde en god innsats.
Vi kan registrere frafall fra gruppen i løpet av sommeren og 
høsten, men vi håper at tilvekst i løpet av vinteren kan bringe 
antall løpere opp til 20. 

Gruppe 12-13 år: 12-13 års-gruppen har denne sesongen 17 
registrerte løpere. Antallet aktive løpere er en del lavere. Status 
i månedsskiftet januar/ februar er at 7-8 av 11 registrerte løpere 
fra årgang 1996 møter regelmessig på skitreningene, og 3 av 
6 registrerte løpere fra 1997-årgangen møter regelmessig på 
skitrening.
Trenere for gruppen er Torstein Blumer og Andreas Nilsen. 
På grunn av eksamensavvikling hadde Atle Rolstadaas, som 
trener gruppe 10-11, også ansvar for gruppe 12-13 i desem-
ber og begynnelsen av januar. Denne samordningen fungerte 
meget bra. Det er i det hele tatt godt samarbeid mellom grup-
pene, både oppover og nedover i alderstrinn.
Det holdes et høyt aktivitetsnivå, med tilbud om treninger tre 
ganger i uka, og muligheter for å delta på treninger, samlinger 
eller renn de fleste helger.
Sesongen 2007/ 2008 ble avsluttet med samling på LaserX 
i regi av avtroppende og kommende trenere, og påfølgende 
grillfest hjemme hos oppmannen/ en av løperne. Populært 
tiltak, der både aktive og ikke så aktive løpere var med.
Forberedelsene til sesongen 2008/ 2009 startet med barmark-
streninger i Granåsen ved skolestart i august. På barmark-
streningene har i snitt 5-6 løpere deltatt. I desember åpnet 
Vassfjellet for skitrening.
Høstferie-samling på Juvass ble gjennomført med stort antall 
deltakere, i hyggelig fellesskap med Oppdal Alpin. Det har 
også vært flere skisamlinger, på Juvass, i Tärnaby og i Oppdal, 
og på den sosiale siden felles middag på Sletvold/ Oppdal i 
romjulen, i forbindelse med sesongstarten.
Gruppen er jevnt over godt representert i renn, med 10-12 
løpere. Pr. i dag, månedsskiftet januar/ februar, er Sesong-
starten på Oppdal, Helenes Cup i Vassfjellet, og Småalpinisten 
i Vassfjellet avviklet.
Det blir mange kvelder, helger og samlinger i løpet av en ses-
ong, og vi oppfordrer 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.
3 av jentene i denne gruppen har representert klubben på 
samling i regi av NSF.
Takk for god innsats til både løpere og foreldre!

Gruppe 14-15 år og junior: Denne gruppen består av 16 
aktive løpere som trener i klubbens regi, i tillegg har vi ca 20 
registrerte FIS-løpere hvorav drygt halvparten er aktive. De 
fleste av våre aktive løpere født -92 eller eldre går på skigym-
naset på Oppdal, eller trener i samarbeid med skigymnaset. 
Trenerteamet i 14-15 og junior består av Helge Sandnes, 
Jocke Nord og Andreas Nilsen. Det betyr at vi er velsignet med 
høyt kvalifiserte trenere som er flinke til å motivere våre løpere. 
I tillegg til sportslig utvikling legger vi stor vekt på å ta vare på 
et godt og inkluderende miljø. 

Før sommeren fikk løperne utarbeidet et eget opplegg for 
egentrening i skoleferien. Felles barmarkstrening startet opp 
i slutten av august. Denne besto av to treninger i uken, samt 
egentrening med styrke for de eldste. Etter at Vassfjellet 
åpnet har vi hatt 3 treninger i uken. Slalåmtrening ble vektlagt 
i begynnelsen av sesongen. Dette ser ut til å ha gitt løperne 
fremgang.
Vi har hatt samlinger på Juvass (4), Tärnaby og Oppdal (2) 
samt ”speedrace” i Granåsen. De fleste av disse samlingene 
har vært åpne kretssamlinger. Sportslig har de gitt stort ut-
bytte, samt at løperne har fått dyrket godt kameratskap innad 
i Freidig og sammen med løpere fra andre klubber. Tre av våre 
løpere i 14-15 har deltatt på breddesamlinger i regi av NSF.
Gruppe 14-15 og våre yngste juniorer har vært godt represen-
tert både på Sesongåpningen, Helenes Cup og Småalpinisten. 
Vi ser frem imot å sette preg både på KM og Håker Cup, i 
tillegg vil vi stille med flere løpere til Hovedlandsrennet. Guld-
hjälmen og Årebragden vil bli et årlig høydepunkt for mange av 
våre løpere i 14-15.                             
Det er for tidlig å oppsummere inneværende sesong, men vi 
må gratulere Nora Stang med en flott sølvmedalje fra Junior 
NM i utfor. I tillegg kan både Robin, Stian og Jon Reidar vise 
til topp tre plasseringer i FIS-renn så langt i denne sesongen. 
Markus Nilsen representerer klubben på E-Cup laget.  Våre 
yngre løpere satte stor pris på at Markus trente sammen med 
oss på Oppdal i romjulen. 
Vi er veldig stolte av utøverne som representerer Freidig på 
en utmerket måte i alle sammenhenger. Utøverne kan vise til 
gode resultater for 2007/2008 sesongen. Den største prestas-
jonen sto Markus Nilsen for. Markus tok hjem sølvmedalje 
fra junior VM i sin favorittgren, storslalåm. Dette er en fantas-
tisk prestasjon, gratulerer Markus.  Vi fikk tre norgesmestre 
denne sesongen; Markus Nilsen (Jr. 2), Robin Brauti (Jr. 1), og 
sist men ikke minst Edmund Randers som gjorde rent bord 
i fartsdisiplinene på Hovedlandsrennet for 14-15 åringene.                                                                                                                                        
                               
Fra nasjonale mesterskap har vi mange sterke resultater å vise 
til. Trekker frem pallplasseringer her.
 NM, Hafjell  
3.       SSL          Markus Nilsen

Jr. 2 NM (18-19 år), Narvik
1. SSL  Markus Nilsen 

Jr. 1 NM (16-17 år), Bjorli
1.  SG  Robin Brauti
2.  SSL  Robin Brauti
2.  SC  Robin Brauti
3.  SL   Robin Brauti
3.  SG  Kristian Braathe Woldseth
3.  SC  Kristian Braathe Woldseth

Hovedlandsrennet (14-15 år), Hemsedal 
1.  DH  Edmund Randers
1.  SG  Edmund Randers

Takk for god innsats gjennom hele sesongen til alle løpere, 
trenere og foreldre.

Freestyle-gruppe 
Årsmøtet i Freidig Alpin vedtok i mai 2006 å starte opp en tren-
ingsgruppe for twintip, ofte kalt jibbing. Dette er et tilbud både 
til de som vil kombinere jibbing og alpint, og til rendyrkede 
jibbere som ikke tidligere har drevet organisert skiaktivitet. 
Nedre aldersgrense var satt til 12 år (alpin alder) det første året, 
men er nå senket til 10 år. Gruppa har hatt en enorm vekst i 
løpet av 2,5 år. Etter å ha startet med ti gutter i august 2006, 
har vi nå rundt 90 registrerte (flere enn resten av alpingruppa), 
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med hovedtyngden i aldersgruppen 1993-1995. Rundt ti av 
utøverne er jenter. Den store veksten har medført at vi har hatt 
en del utfordringer med å henge med organisatorisk. Det som 
lett lot seg håndtere av oppmann og 1-2 trenere, med støtte 
fra et par foreldre i starten har nå lagt på seg så mye at gruppa 
trenger et større apparat for å ta seg av alle nødvendige funk-
sjoner. Vi har foreløpig ikke greid å etablere dette, og dette gjør 
det blant annet vanskelig på arrangementssiden.
For å de voksende organisatoriske utfordringene innenfor 
gruppen har en oppmannen støttet seg på bl.a Ketil Hokstad 
(sportslig), Arne Stadsøy (marked/sponsing), Kathrine Moen 
Bratteng og Arild Berg (samlinger), Bjørn Albrigtsen (rennleder 
NC)
I løpet av høsten 2008 har freestyle-gruppa hovedsakelig trent 
barmark i gymsalen på Rødde Folkehøgskole, der nødven-
dig utstyr som turntrampoline med saltoseler er tilgjengelig. 
I samarbeid med Rødde vil vi gå til innkjøp av bedre tram-
polineutstyr, som også kan pakkes sammen og tas med på 
barmarkssamlinger. Vi har også kjørt et par økter i stupetårnet 
i Pirbadet. På grunn av den store tilstrømningen måtte vi i høst 
dele treningen i to økter på onsdager. Aldersgruppen 1994 og 
yngre trente 1800-1930, mens 1993 og aldre samt alle jenter 
trente 1930-2100. Det har vært ca 30 utøvere på hver av disse 
øktene hele høsten. Selv om det har vært trangt har det vært 
god tilbakemelding fra foreldre på kvailteten på treningene. 
Etter oppstart ute har vi den første måneden ikke greid å få til 
samme gode struktur på treningene, og har fått tilbakemelding 
fra foreldre om dette. Vi har nå delt opp treningen slik at jenter 
(egen jentetrener) og avanserte konkurransekjørere trener på 
mandager, mens de øvrige har prioritet på onsdager. Det er 
fortsatt mange på trening, og det er av den grunn ikke alltid like 
enkelt å få gitt tilstrekkelig med tilbakemelding til den enkelte. 
Men vi prøver så godt vi kan!
Den mest erfarne treneren vi har hatt i tillegg til Eimund er Knut 
Myking, som dessverre flyttet like før jul. Vi jobber fortsatt med 
å fylle dette gapet kvalitetsmessig.
Vi prioriteter i størst mulig grad å benytte oss av Vassfjellet. I 
vinter har kvaliteten på hopp og park på Vassfjellet vært under 
pari, og treningsutbyttet kunne derfor vært bedre. Ellers er Åre 
det beste alternativet hvis vi uansett må kjøre bil. Storlien har 
for øvrig bygd opp ett bra hopp (big air) som egner seg godt 
for de mer avanserte.
Det er ellers et mål å få bygd et vannhopp i Trondheim, som 
kan benyttes mer på daglig basis sommerstid. I sammenheng 
med innmelding av behov for nye anlegg til kommunen i høst 
har vi fulgt opp forslaget om å bygge et vannhopp på Kyvat-
net. Dette ville vært et stort bidrag for utøverne til å få mye mer 
hopping inn i treningen, og å kunne teste nye hopp under kon-
trollerte former. Et anlegg på Kyvatnet ville i tillegg til å være et 
daglig samlingssted for utøverne gjennom sommersesongen 
være en glimrende rekrutteringsarena, 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. 
Vi arrangerte en big-air konkurranse i Skimania (forbundets 
offisielle konkurranseserie) i slutten av mars 2008, med 
hovedsakelig lokal deltagelse. Klubbens utøvere har deltatt på 
mange konkurranser i løpet av vinteren 2008, både på Oppdal 
og i Åre. Big-air konkurransen som går på Vassfjellet lørdag 7. 
februar er sponset av Sparebank 1 Midt-Norge, og blir forhå-
pentligvis grunnsteinen til i en konkurranseserie som dekker 
hele Midt-Norge neste vinter, med samme sponsor (eks: 
Molde, Oppdal, Vassfjellet, Storlien, Røros, Grong). Ellers står 
Rødde folkehøgskole (Eimund nok en gang som primus motor) 
for Midtnorsk railcup med konkurranser på Oppdal i desember, 
Vassfjellet og Rødde i februar og Trondheim torg i april. Railing 
er en sterkt økende konkurranseform.

FOTBALL
1. Styret i fotballavdelingen har i 2008 bestått av:
Gaute Moldestad, leder
Sverre Smeplass, nestleder
Tord Talmo, styremedlem sportslig leder, kontakt seniorfotball
Gisle Elnan, styremedlem kontakt ungdomsfotball
Håvard Værnes, styremedlem sponsorkontakt
Frank Klæbo, styremedlem kontakt barnefotball 
Jostein Aalbu, styremedlem leder banekomiteen
Merete Verstad, styremedlem leder kommunikasjon
Svenn-Egil Langlete, administrativ leder

2. Lagenes tillitsmenn i 2008:
Senior I Herrer Tord Talmo Vidar Sæther
Senior II Herrer Veteran Knut Juel Lornts Bruem
Senior III Herrer Old Boys Andreas Andersen
Senior Damer  Svenn Egil Langlete
Junior Herrer Sverre Smeplass  Ola Strandhagen
Junior Damer Svenn Egil Langlete
Gutter 16 år (f. 92 + 93) Gisle Elnan Atle Bredal
Jenter 16 år (f. 92) Helen Næss Erling Næss
Jenter 15 år (f. 93) Terje Myrseth
Smågutter 14 år (f. 94) Håvard Værnes Eva M. Olsen 
Småjenter 14 år (f. 94) Julian Borgersen Arve V. Pedersen
Smågutter 13 år (f. 95) Gaute Moldestad Morten Antonsen
Småjenter 13 år (f. 95) Tomm Müller Per Ø. Nylander
Lillegutter 12 år (f. 96) Monica Hammerfjell   Tor Myren
Lillejenter 12 år (f. 96) Kåre Ottar Mjåseth
Lillegutter I 11 år (f. 97) Halvar Larsen Ivar Sommervold
Lillegutter II 11 år (f. 97) Torkel Fyrvik Andreas Lien
Lillejenter 11 år (f. 97) Tor Kolstad
Minigutter 10 år (f. 98) Sverre R. Dreier     Lise Greger-Hagen
Minijenter 10 år (f. 98) Heidi C. Deyer Gaute Knutstad 
Mini 9 år (f. 1999) Ann-Britt Bogen Øyvind Helland
Barn 8 år (f. 2000)  Anna Estenstad Trygve Gudde
Barn 7 år (f. 2001)  Kåre Claussen

3.  Styret har avholdt 11 styremøter i denne perioden.
Viktigste saker har vært:
• Økonomi
• SC
• Sportslig utvalg og sportslig plan
• Økt bruk av medlemsblad og hjemmeside
• Vinteråpen av kunstgressbanen
• Strategi og årsplan

4. Trening og instruksjon: Foruten senior og junior har 
Freidig fotball i 2008 hatt lag i alle årskullene fra 1992 – 2001. 
Treningsarbeidet har i all hovedsak vært utført av frivillige 
(foreldre) som legger ned en kjempe-innsats. Det har også blitt 
arbeidet med å knytte eksterne trenere til de eldste årsklass-
ene på guttesiden. En hjertelig takk rettes til alle som på ulike 
måter har bidratt i 2008.

5. Sportslig innsats: en sportslige innsatsen i 2008 har vært 
svært bra. Iveren etter å prestere i seirespill er upåklagelig, 
og det har vært stor deltagelse i lokale, regionale og inter-
nasjonale cuper. Nok en gang har vi sett at våre 92-jenter når 
nye høyder. I 2008 ble de kretsmestere og for tredje gang på 
rad ble vinnerpokalen for SkandiaCup hentet hjem til Freidi-
ghuset. I tillegg vant disse fantastiske jentene også Catalunya 
Cup i Spania. En utrolig prestasjon! I tillegg ble 93-jentene 
kretsmester i sin klasse. Gratulerer! Når vi kan legge til at våre 
juniorjenter fikk sølvplassen i SkandiaCup, kan vi trygt si at 
Freidig gjør det skarpt på damesiden. Det skal vi fortsette med 
i årene fremover.
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6. Lagene
Senior I Herrer  levert årsberetning
Senior II Herrer Veteran   
Senior III Herrer Old Boys   
Senior Damer   levert årsberetning
Junior Herrer  levert årsberetning
Junior Damer  levert årsberetning
Gutter 16 år (født 1992 og 1993) levert årsberetning
Jenter 16 år (født 1992)  levert årsberetning
Jenter 15 år (født 1993)  levert årsberetning
Smågutter 14 år (født 1994)  levert årsberetning
Småjenter 14 år (født 1994)  levert årsberetning
Smågutter 13 år (født 1995)  levert årsberetning
Småjenter 13 år (født 1995)  levert årsberetning
Lillegutter 12 år (født 1996)  levert årsberetning
Lillejenter 12 år (født 1996)  levert årsberetning
Lillegutter I 11 år (født 1997)  levert årsberetning
Lillegutter II 11 år (født 1997)  levert årsberetning
Lillejenter 11 år (født 1997)  levert årsberetning
Minigutter 10 år (født 1998)  levert årsberetning
Minijenter 10 år (født 1998)  levert årsberetning
Mini 9 år (født 1999)  levert årsberetning
Barn 8 år (født 2000)   levert årsberetning
Barn 7 år (født 2001)   levert årsberetning

7. Økonomi: Som en konsekvens av dårlige økonomiske 
resultat i 2007, har fotballavdelingen i 2008 hatt et betydelig 
fokus på økonomistyring. Det har vært et krav at alle årsklass-
ene selv må jobbe for å gå i balanse, og fotballavdelingens 
kostnader har generelt vært gjenstand for sterkt kontroll og 
nøkternhet. Samtidig har man lagt stor vekt på å snu negative 
resultater i SkandiaCup til positive bidrag for Freidig fotball. 
Alle disse tiltakene har gitt en meget stor effekt i 2008. Med et 
rekordoverskudd i SkandiaCup har den økonomiske situas-
jonen i fotballavdelingen i 2008 blitt betydelig forbedret og må 
sies å være tilfredsstillende ved overgangen til 2009. Utfordrin-
gen er å holde samme fokus i 2009.

DRIFTSRESULTAT Fotballavdelingen                    kr   59.506,30
I dette har fotballavdelingen overført 
kr 460.000 til drift av kunstgress. 
DRIFTSRESULTAT Kunstgress anlegg Konto avsluttet 
Langsiktig gjeld ved utgangen av 2008 er           kr   184.000,00
DRIFTSRESULTAT Kunstgress drift                   kr   272.211,89
Resultatet er en følge av overførsel fra 
fotballavdelingen og utleie av bane.
DRIFTSRESULTAT Skandia Cup      kr  604.244,94
Av dette ble 511.140,85 overført til fotballavdelingen.
Sum bankinnskudd pr 31.12.2008                    kr 794.805,00

8. Skandia Cup
Ble arrangert for 34 gang i ‘08 med ny deltaker rekord
Årstall          Antall deltagende lag Tilreisende lag
2003 241 31
2004 321 37
2005 357 46
2006 366 49
2007 410 44
2008 406 41
Også i år var SC besøkt av flere tilreisende lag fra Tromsø i 
nord til Støvring (Danmark) i sør.
I 2008 ble prøveprosjektet med Skandia Cup Mini videreført. 
Dette ble en suksess med 210 påmeldte lag og et yrende 
folkeliv på Ladeanlegget. Skandia Cup Mini er derfor kommet 
for å bli.

Kamper og baner: Totalt ble det avviklet 1044 fotballkamper 
på følgende baner: Lade Idrettsanlegg (6 baner), 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 fotballturn-
ering som arrangeres av Sportsklubben Freidig med en 
grunnstamme av noen iherdige ressurspersoner. Disse person-
ene samt alle nye dugnadskrefter som kom til i 2008, fortjener 
all honnør for det arbeid som ble gjort i 2008. Resultatet som 
ble levert var imponerende! Det er også gledelig å observere at 
bevisstheten om Skandiacup er blitt styrket blant flere av klub-
bens medlemmer. Dette gir et flott utgangspunkt for en videre 
utvikling av SkandiaCup som det største breddeidrettsarrange-
mentet i Midt-Norge. 

9. Kunstgressbanen: Vi opplever at driften av kunstgress-
banen er både sunn og god. Klubben har ressurspersoner som 
stiller sin kompetanse og kapasitet til disposisjon når dette 
trengs. Det er vi veldig takknemlig for. 
2008 var det året Freidig gjennomførte et prøveprosjekt med 
å holde banen vinteråpen. Med innleie av brøytetraktor og et 
skolert brøytemannskap klarte vi å skape et meget attraktivt 
treningstilbud for våre spillere. Dette har vært vesentlig for 
at vi har klart å beholde mange av de eldste ungdommene i 
klubben, og gitt motivasjon nedover i årsklassene. Tiltaket ble 
en suksess, og styret i Freidig fotball besluttet høsten 2008 å 
få i gang en permanent ordning for å holde banen vinteråpen. 
Det vi ikke vet er hvilken slitasje vinteråpningen medfører og 
hvilke konsekvenser det vil ha i forhold hvor lang tid det tar før 
gresset må skiftes. 

10. Sportslig utvalg: I 2008 har Freidig fotball fått et operativt 
sportlig utvalg og en ny sportlig plan. Vi har store forhåpninger 
til at det sportslige utvalget og det planer som er lagt skal gi 
oss utvikling og flere ”løft” i de nærmeste årene. Det er veldig 
gledelig at vi høsten 2008 fikk ny dommeransvarlig i utvalget, 
en dommeransvarlig som allerede har vist at Freidig skal bli en 
fremstående og attraktiv klubb for dommere. 

11. Økt synlighet av Freidig fotball: Freidig fotball har en 
egen kommunikasjonsansvarlig som gjennom 2008 har vist 
at det er mulig for avdelingen å være litt mer synlig. Den nye 
hjemmesiden til Freidig fotball er blitt meget bra, og stadige 
nyheter viser at vi er en klubb for det skjer noe. Medlemsbladet 
er også blitt flittig utnyttet til å vise fotballavdelingen fra mange 
sider. Vi har som mål å fortsette arbeidet med å markedsføre 
avdelingens tilbud og aktiviteter.

13.  Representasjon: Ut over spillere på sonelag, J92, G92, 
G93, G94 og G95 har ikke avdelingen representert utenfor 
klubben. 

14.  Oppsummering: 2008 har vært et godt år for Freidig fot-
ball. Rekrutteringen er god, og vi klarer å beholde spillere i de 
eldste årsklasser. Både sportslig og miljømessig ser det ut til at 
alle trives. Vi har gode ressurspersoner både i lagledelse, styrer 
og administrasjon. Samtidig har vi gjennomført noe oppryd-
ding og satt en del fokus som har gitt oss betydelig bedring på 
den økonomiske siden. Det er derfor all grunn til å se positivt 
på det kommende året. 

Med takk for innsatsen i 2008 og lykke til med 2009.

Trondheim 26.01.09
Gaute Moldestad

Styreleder Freidig fotball
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Håndball 2008
1. Styrets sammensetning  
Stilling Navn   Fra lag
Leder Olav Hårstad   Jenter 1991
Nestleder Kåre Clausen   Gutter 1996 
Sportslig leder Børge Woldseth   Jenter 1996
Sekretær Ståle Berg   Jenter 1997
Kasserer Jon Arne Dybdahl  Jenter 2000 
Materialforv. Wenche Iren Strand Jenter 1995
Dugnadsansv. Håvard Rekstad   Gutter 1995 
Styremedlem Hege Årvik   Gutter 1999
Styremedlem Per Bunæs   Jenter 1998
Styremedlem Ketil Danielsen   Jenter 1999 
Styremedlem Liv Turid M. Aakerli Gutter 1995
       
2. Lagene med trenere og ledere (pr 31/12-08)
Lag Trenere Oppmann  
J 1991 Ståle Grosberghaugen Guri Strand Andersen 
J 1995 Merethe Claussen  Wenche I Strand 
 Anders Dyrseth    
 Økonomi Lill Connie Furu
J 1996 Terese Brekke  Heidi J. Hellebust
 Sissel Irene Dalbakken  
 Økonomi: Toril K Helmersen
J 1997 Grete Fyhn  Ståle Berg  
 Jens Hvidsted 
 Økonomi: Ståle Berg
J 1998 Astrid Melland  Per Bunæs  
 Lasse Kilaas
 Økonomi: Sture Nome 
J 1999 Anita Danielsen  Gunn Skjølsvik 
 Anne Lise Solem
 Økonomi: Marion Elvemo
J 2000 Berit Staven  Jon Arne Dybdahl 
 Anne-Lise Sørensen
 Økonomi: Jon Arne Dybdahl
J 2001 Rita K Holthe  Hilde R. Paulsen
G 1995 Tone Næss  Håvard Rekstad 
 Stein H Eriksen (SK Trond)
 Steinar Næss
 Økonomi: Liv Turid Myran Aakerli
G 1996 Ketil Danielsen  Petter Nyeng  
 Tord Sæther
 Økonomi: Kåre Claussen
G 1999 Jarl Tysnes  Per S. Pettersen 
 Dag-Frode Sundem
 Økonomi: Hege Årvik  
G 2000 Astrid Melland  Hallgeir Melland
G 2001 Gunn Sagøy  Yvonne R. Landrø

3. Styrets arbeid
De viktigste oppgavene for styret i 2008 har vært 
• Treningstider i kommunale haller, private haller 
 og gymsaler
• Budsjettering og økonomioppfølging.
• Håndballskole / rekruttering
• Dugnadsarbeid i Nidarøhallen og i Bymarka
• Ny nettside for Freidig Håndball
• Tilrettelegging for deltagelse i Cuper og serie. 

4. Arrangementer og dugnader
Håndballskole: Høsten 2008 ble det startet opp Hånd-
ballskole for J 2001 og G 2001. Ivrige ledere (foreldre) 
har stått på og vi har nå mange aktive handballspillere 
på gang.
Dugnader i Nidarøhallen: Dugnaden er en av håndballs 
viktigste inntekstskilder. Også i år har vi delt dugnaden 
med Orientering, og vi ønsker på å satse videre 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 dette meget god.
Parkeringsvakt i Bymarka: Vi hadde i 2008 en relativt 
dårlig plass med hensyn til inntekter. Fjellseter Øvre. I 
2009 har vi Henriksåsen og den gir gode inntekter. 
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 har høsten 2008 blitt vesentlig bedre etter fjoråret 
sesong. Utfordring er fortsatt at tildelte tider skal passe 
den enkelte trener og lag. Vi har derfor sagt fra oss tid 
som vi ikke har klart å få brukere på. Sent på kvelden 
og på fredag.
I år har vi derimot kjøpt mye tid i private haller. 2 Timer i 
uka i Fokus hallen og 3,5 Time i Autronicahallen. Dette 
gjør at vi kan gi de enkelte lagene meget bra med 
treningstid forholdene tatt i betraktning. Å kjøpe halltid 
er derimot en meget kostbart og vil ikke kunne fortsette 
over tid. Vi håper at de planlagte hallene i Trondheim 
bygges så snart som mulig.

5. Økonomi
Økonomien i Klubben er fortsatt bra, men vi budsjet-
terte med bruk av oppsparte midler for 2008. Vi vært 
nødt til og øke aktivitetsavgiften noe i år pga av kjøp 
av halltid. Dugnadsarbeidet gir et meget godt tilskudd 
og vil etter hvert være grunnlaget for den økonomiske 
handlefriheten. Viser for øvrig til regnskapet. 
  
6. Aktiviteter i lagene
I 2008 har vi klart å rekruttere 2 nye lag. Dessverre har 
vi en avgang på tre lag. Dette gjelder 
J 93 og J 94 samt veteranlaget. De to jentelagene 
skaper et hull i tilbudet til Freidig, men heldigvis spiller 
de fleste jentene i dag for andre klubber. J 1991 har 
denne sesongen fått flere nye spillere fra andre klubber 
og forhåpentligvis kan vi stable et seniorlag på bena 
neste år. Det arbeides godt og hardt i lagene for å op-
prettholde en tilfredsstillende aktivitet. Viser for øvrig til 
lagenes årsberetning. 

7. Sportslige resultater
Det vises til lagenes årsberetninger

8. Oppsummering og videre arbeid
I 2008 har vi klart noe av målsetting for året. Vi har klart
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å skaffe spillerne tilfredsstillende treningstid i hall. (Om 
enn noe dyrekjøpt). 
Vi mangler derimot fortsatt hall og har ikke klart og 
styrke samholdet mellom lagene i den grad vi ønsker. 
Ny nettside er i disse dager på lufta og det arbeidet 
som prosjektgruppa med Elin Merete Røsok i spis-
sen har gjennomført er imponerende og vi har store 
forhåpninger til bruken av sidene. Nettsiden som er lett 
og oppdatere for flere og vil derfor forhåpentligvis bli et 
samlingspunkt for klubben. 
Rekruttering av trenere og dommere blir et satsing-
sområde for 2009. Det skal også jobbes aktivt for at 
forholdene for trenere forbedres gjennom kursing og 
samlinger.         2009-02-02

Olav Hårstad, Leder Håndball

INNBANDY 2008
STYRETS SAMMENSETNING
Leder: Knut-Aril Farnes
Nestleder: Kirsti Trøgstad
Kasserer: Tom Kvalø
Sekretær: Gretha Evensen
Styremedlem: Arnvid Hellebust
Andre verv:
Kontaktperson politiattester:  Gretha Evensen
Vara kontaktperson: Vibeke Moe
Representant i regionsstyret: Marte Trøgstad

AKTIVITET. Jenter/Jr./Damelaget: Sesongen 
2007/2008 besto jenter/jr/damelaget av ca 18 aktive 
utøvere og spilte med førstelag i landsdekkende elite-
serie og med andrelag i 1. Div. Midt-Norge. Førstelaget 
kom knepent på niende og siste plass i serien og måtte 
dermed spille kvalifisering til eliteserie i Bergen. Laget 
kvalifiserte seg for videre seriespill. Like før sesongstart 
meldte fire av elitelagets spillere overgang til annen 
klubb. Dermed måtte Freidig trekke laget fra elitese-
rien. Høsten 2008 har gruppa bestått av ca 12 spillere 
og spilt i 1. div. Midt-Norge. Laget er så langt ubeseiret 
i 1. div.  Spillegruppa deltok våren 2008 i NM for Jr. 
kvinner, men kom ikke videre fra gruppespillet.
Aldersbestemte lag: Avdelingen har vært hatt flere 
mini og mikrolag på alle de minirundene som har vært 
arrangert i 2008, og minst ett Freidiglag på alle kamp-
dager. Det har vært veldig god aktivitet i de yngste 
klassene i høstsesongen, med nesten 30 nye utøvere. 
Denne fine fremgangen skyldes først og fremst en flott 
innsats i fra jentene fra damelaget som har gått inn 
som trenere for disse.
Antall aldersbestemte lag for øvrig har vært uendret 
og med et rimelig stabilt antall spillere i de forskjellige 
lagene. Unntaket er J15 gruppa som har hatt en god 
tilvekst. De fleste i denne gruppen har spilt på Freidigs 
2. lag i dameserien og med litt hjelp fra spillere fra 
seniorlaget har de greid seg veldig godt.
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 begren-

set av tilgang på treningstid og trenere. Som en ung 
idrett er særlig det siste en utfordring, men denne 
sesongen har vi fått et løft på trenersiden. Vi håper 
at dette vil fortsette. - Totalt antall aktive har i 2008 
økt fra ca 100 til ca 140. Freidig er en av de største 
innebandy¬klubbene i Trondheim regnet i antall ak-
tive. Etter den siste økningen er vi muligens blitt den 
største.

REPRESENTASJON
Maria Skarsmo, Marte Trøgstad, Anne-Sofie Stigum og 
Camilla Trøgstad deltok i U19 VM i Polen i Mai 2008. 
Karen Farnes har deltatt på to A-landslagssamling 
våren 2008 som er en del av forberedelsene til VM i 
2009. 
Maria Skarsmo ble tildelt Per Jystads minnegave på kr 
5000,- for 2008.

ARRANGEMENTER: Avdelingen har vært teknisk 
arrangør for flere minirunder og kampdager for lagene 
i kretsen. Arrangementene har bidratt til økonomien 
i klubben. Klubben har også arranger FreidigCup på 
Blussuvoll. Dette er en sesongoppstartscup for de 
aldersbestemte klassene.

ØKONOMI: Når elitelaget ble trukket ble vi fremdeles 
skyldig serieavgift og innbetaling til reisekasse. Det er 
derfor lagt ned betydelig arbeid i dugnad for dekke 
opp dette. Avdelingen vil etter sesongen 2008/2009 ha 
en stram, men sunn økonomi.

VIDERE ARBEID: Styret har i vårsesongen måtte 
ballansere innsatsen mellom eliteseriesatsingen og 
en videre utvikling av de aldersbestemte lagene. I 
høstsesongen har det vært større fokus på de alders-
bestemte lagene.
Det videre arbeidet i klubben vil bli å videreutvikle ar-
beidet med de aldersbestemte lagene. Avdelingen har 
potensial til å vokse opp mot 200-300 aktive utøvere. 
I den neste perioden må avdelingen legge større vekt 
på utvikle det organisatoriske og sportslige tilbudet 
fremfor vekst i utøverantallet. Vi vil allikevel forvente 
en økning i antall medlemmer. Arbeidet med jenter og 
innebandy vil fortsatt ha stort fokus.
Utdanning og utvikling av trenere vil være et viktig 
arbeid også i den neste perioden.

OPPSUMMERING: Avdelingen har sportslig sett hatt 
noe tilbakegang ved at eliteserielaget måtte trekkes. 
Dette har imidlertid gitt avdelingen mulighet til å legge 
ned mer arbeid i de aldersbestemte lagene og avdelin-
gen har derfor hatt stor fremgang i antall utøvere i de 
yngre årsklassene.
Avdelingen ønsker å legges større vekt på å utvikle 
avdelingen organisatorisk og å øke kvaliteten på våre 
tilbud ytterligere. Det forventes en økning i antallet utø-
vere i avdelingen også i årene som kommer, men kan-
skje noe svakere enn det vi har sett de to siste årene.

Styret 1.2.08
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ORIENTERINGSAVD.
1  ADMINISTRASJON
Leder Solveig Angell-Petersen 
Nestleder Øyvind Schjelderup
Kasserer Mona Sæther 
Sportslig leder  Marit Irene Kvittem
Miljø leder Arild Holm Clausen
Teknisk leder Andreas Sylte
Kart leder Tore Angell-Petersen
Tur-o leder Elisabeth Sæthre 

Det er avholdt 5 ordinære styremøter. Løpende saker har stor 
grad vært behandlet via uformelle møter og internett. 

2   ØKONOMI
Avdelingen gikk i 2008 med et totaloverskudd på i overkant av 
kr. 152 000,- Overskuddet skyldes i hovedsak økte tilskudd, et 
pent overskudd etter Midt-Norsk mesterskap og at vi i 2008 
fikk overført for salg av turkart Bymarka i 2006 og 2007. Dette 
var feilaktig ikke blitt overført de to foregående årene. Det ble 
budsjettert med et underskudd pga økt sportslig aktivitet og 
lavere egenandeler på samlinger og leire, og økt aktivitet på 
kartsida i fbm O-VM 2010. Den sportslige aktiviteten ble litt 
lavere enn forventet, og kartutgiftene ble ikke så høye som 
forventet. Når MNM i tillegg gikk med et overskudd på nesten 
kr. 80 000,- førte dette til at vi gikk såpass mye i overskudd. 
O-avdelinga har relativt forutsigbare inntekter og utgifter fra år 
til år, og fremdeles en svært sunn økonomi.

4   SPORTSLIG INNSATS
2008 var de unge og lovendes sesong. Med en 1. plass i 
Hovedløpet sprint og i Blodslitet til Simen Olafsen og bron-
seplass til Jorunn Kvakland på Hovedløpet langdistanse 
ser fremtiden lys ut for sportslige resultater i klubbens navn. 
Klubben stilte også lag i NM juniorstafett i Larvik med tre 16 
åringer. Her fikk guttene en flott 16 plass. Ellers hevder mange 
av våre løpere i klasse 16 år og yngre seg godt i lokale løp. 
I veteranklassene (35+) gjorde Freidig rent bord i de fleste 
klasser i KM og MNM. Vi har også stilt sterke stafettlag som 
har hevdet seg godt her. Deltakelsen i løp i Trøndelag har vært 
god. Også O-festivalen i Oslo i juni trakk mange Freidigløpere 
som oppnådde gode resultater, både individuelt og i stafett. 
Antall aktive i klasser under 16 år har ikke økt fra 2007, men 
antallet er fortsatt høyere enn på mange år.  Det totale antall 
starter har økt med 22%, mens antall starter i klassene under 
16 år har økt med 6% fra 2007. Antall starter i stafetter har økt 
med 38%.

5  REPRESENTASJON
Ingen løpere fra Freidig har stilt for Norge i internasjonale ar-
rangementer. Freidig har ingen løpere på landslaget.

6  TRENING OG INSTRUKSJON
Barmarkstreningene for aldersgruppen 9-18 år fortsatte med 
samme struktur som ble innført i 2007, med mange trenere 
og assistenter og fast utganspunkt i BSK-hytta hver onsdag. 
For de ivrigste 13-16-åringene var det i tillegg treninger i regi 
av kretsen hver tirsdag, der Freidig stilte med egen trener for 
å følge opp våre unge og lovende. Det var god deltakelse 
på treningene gjennom hele sesongen. Mange har deltatt på 
ungdomsløpene og på sosiale treningssamlinger både lokalt 
og nasjonalt.
Vintersamling var i 2008 på Kvikne denne gang med 51 
deltakere. Ellers hadde de yngste en vellykket klubbsamling 
på Skallstuggu ved Levanger. Hovedløpsprosjektet arrangerte 
samling på Idre i juni med seks ivrige deltakere i 13-16-år-
sklassen fra Freidig. Det var også treningssamling i Selbu i 
midten av juni hvor Freidig stilte med mange løpere.

7   KART
Skolekart for Sverresborg (i forbindelse med VM), Ila og 
Åsveien, og Nyborg har blitt ajourført/nytegnet i 2008. Noe 
digitalisering står igjen. Av konkurransekartene våre er det 
gjort arbeid på kartene Iladalen (VM), Leinstrandmarka (VM) 
og Trolla. Det ble trykket opp vinterutave av turkart bymarka i 
mars, noe ajourføring er også gjort på turkartet. Sindre Sæther 
og Simen Olafsen har fått opplæring i synfaring og bruk av 
OCAD. Til VM kartene som er under arbeid er det bevilget 
50% tilskudd av spillemidler, til sammen kr. 1,4 mill.  Av dette 
påregnes at Freidig får drøyt 500 000,-. 

Det meste av o-kartsalget har i år som tidligere vært til bedrift-
sløp, men aktiviteten er betydelig redusert fra i fjor. Dette er mye 
fordi det ikke er arrangert løp i VM-terrenget Leinstrandmarka. 

8  TURORIENTERING
I 2008 ble det solgt ca 480 konvolutter, mot ca. 520-530 i 
perioden 2005-2007. Nedgangen skyldes trolig en noe dår-
ligere markedsføring enn tidligere. Det er gjennomført en del 
tiltak som ved videreføring og realisering neste år kan bidra 
til at salgstallene igjen øker. Dette gjelder bl.a. gratis smak-
sprøver og markedsføring/utdeling av disse, nytt salgssted og 
reetablering og bruk av e-postliste. 

9 MILJØ
Vintersamling ble arrangert på Kvikne i mars med 48 delt-
agere. Høstens sosiale høydepunkt har tradisjonelt vært 
Årsfesten på Freidighuset, men denne gangen var oppmøtet 
adskillig lavere enn hva det pleier å være. De snaut 30 tilst-
edeværende var fornøyd med festen. Det har vært arrangert 
Freidigsvømminger gjennom vinteren i tråd med tradisjonen. 
SOFA-posten har kommet ut i februar, juni og oktober. Tre 
nummer pr år ser ut til å være en passe frekvens. 

3  EGNE ARRANGEMENT
Dato Arrangement Sted Løpsleder Løypelegger I år I fjor
27/2 Gate-o-løp Dalgård Marit Owren Marit Owren 44 42
1/3 Dagens løype Bymarka Geir Owren   
9/4 Sprint-cup Øya/Ila Magne Lysberg Øyvind Schjelderup 271 -
8/5 Tordenskiold løpet Lade Olav Kvittem   521 476
1/6 Freidigstafetten Fjellsetra Bernt Rognes Johan Ivarsson 253 225
17/6 Vårstafetten, bedrift Lavollen Andreas Sylte Arvid Mølnvik 256 304
18/6 Klubbmesterskap kort Fjellsetra Bjørnar Lynum Bjørnar Lynum 78 81
6/9 MNM ind. lang Tunga Stig Magnar Løvås / Øystein Rønning Tore Angell-Petersen 629 -
7/9 MNM stafett Tunga Stig Magnar Løvås / Øystein Rønning Arvid Mølnvik 511 -
28/9 Jaktprøven Kyvatnet Eirik Einum Vegard Grønli 112 90
18/10 Klubbmesterskap lang Fjellsetra Stig Berge Stig Berge 54 57
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Også i år holder Freidigbanen åpent i vinter. I fjor ble det en suksess. Dette betyr svært mye for lagene som 
nå kan trene hele året. Freidig fotball har en fem-seks personer som tar seg av snøbrøytinga. Og disse trossa 
altså snøkaoset. Vi får håpe det blir litt roligere resten av vinteren. F
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SNØKAOS INGEN HINDRING
Første uka i 
januar opplevde 
Trondheim uvær 
og snøkaos. 
Trafikken gikk helt 
i stå og brøyte-
mannskapene 
klarte ikke å 
holde gater og 
veier åpne. Mens 
resten av byen 
slet med snøen,så 
klarte brøyte-
mannskapene til 
Freidig å holde 
den vinteråpne 
banen fri for snø!
En fantastisk 
innsats fra 
våre brøyte-
mannskaper.

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

Subaru 2007
Avgiftsøkningen
ble kr 42 835,-

Vi har 
til 2006-priser!

Inkl. i prisen:
4 vinterhjul på alu.felger

met.lakk

radio, CD-veksler

tåkelys i støtfanger foran

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

SUBARUSubaru Forester 2.0 
Rally Edition med soltak og navigasjon

Åpent: Man. – fre. kl. 09.00 – 16.30, tors kl. 09.00 – 19.00, lør. kl. 10.00 – 13.00
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”Lille Nyttårsaften” (30/12) ble tilbrakt 
i Horghallen på Lundamo, med av-
gang fra byen før klokken 10.00 og re-
tur mer enn 12 timer senere. Guttene 
vant B-finalen i fjorårets julecup, og 
gikk på banen med en klar målsetting 
om å prestere minst like bra i år. 

Melhus Julecup 
– G96 til A-finalen!

Etter 4 innledende kamper – dobbel serie mot Flå 
og CSK – var våre Freidighelter klare for semifinale 
mot Klæbu! Dette til tross for tøff motstand fra 
storvokste Flå-spillere og uvant lagledelse i Ketils 
jobbfravær… Gode og veltrente spillere takler slike 
utfordringer på strak arm!
Ketil var heldigvis på plass til semifinalen, og gut-
tene leverte sin beste kamp i turneringen. Etter en 
relativt jevn innledning, tok vi Klæbu ”på kondisen” 
og vant etter hvert med god margin. A-finale neste!
Finalekampen bød på gjensyn med Flå, som hadde 

vært gode i innledningskampene. Vi var imidlertid 
svært nære uavgjort i den ene kampen og hadde 
godt håp om en spennende kveldsmatch. Både 
spillerne, lagleder Ketil og engasjerte foreldre ga 
alt, men Flå viste seg å være for sterke også denne 
gangen. Finaletapet var uansett av det aller heder-
ligste slaget – alle var kjempefornøyde med innsats-
en og nok en velfortjent lagspremie! 
Foreldregruppa gratulerer og gleder seg allerede til 
neste cup!

Studentbyen - Moholt
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Det 
gror 

godt i 
hånd-
ball!

Her er et bilde av 
hele den flotte 

gjengen med barn 
som startet opp 

med håndball i høst. 
Nå har vi to ganger 

igjen med hånd-
ballskole etter jul 

før vi starter opp på 
ordentlig.

Jentene spilte sin 
første cup søndag 7. 
desember. De spilte 

tre kamper
hver og syntes det 

var kjempegøy! 
Gleder seg allerede 

til neste kamp...

Sender bilde om det 
er noen mulighet for 
å få det med i neste

Freidigblad. Ei linse-
lus på sida...

H
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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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Vi ofre alt, 
alt for Freidig

”Vi ofre alt, alt for Freidig” var slagordet skrevet i gull på 
baksiden av de svarte hettegenserene, og det var også 
akkurat det vi hadde tenkt å gjøre.
Turen til Gøteborg ble lang. Først fly til Oslo, og deretter 
9setere videre til den endelige destinasjonen. Bilturen 
skulle egentlig ta 3-4 timer, men grunnet en rekke mat-
stopper, tok det litt lengre tid. Som den kresne gjengen 
vi er, nektet vi både å slå oss til ro med en resturant 
med verdens lengste kø, en kro med alt for stive priser 
eller en café som stinket lik. Det ble derfor McDonalds. 
Vel fremme i Gøteborg og godt innplassert på rommene 
våre (det skal vel ikke så mye til for å skjønne at de 
minste jentene ble tildelt det blittelille grupperommet), 
kunne vi endelig få oss en god natts søvn.
Neste dag var det klart for første kamp for begge lag. 
Vi ”storungene” forlot 14åringene og satte kursen mot 
hallen vi skulle spille i. Hele gjengen var veldig nervøse 
og ganske overbevist om at vi kom til å bli noe over-
feid, spesielt ettersom vi bare var sju spillere, men da 
kampen satte i gang ble dette selvbildet betraktelig 
endret. Til både vår, motstandernes og publikums store 
overraskelse spilte vi kjempebra og vant 4-0. Tilbake på 
klasserommet møtte vi småjentene som beklageligvis 
hadde tapt. De deppet likevel ikke alt for mye, da de var 
blitt oppmerksomme på alle guttelagene som bodde 
lengre bort i gangen vår. 
Til Benedictes store skuffelse var det ikke tid til shop-
ping før vi hadde neste kamp. Den gikk også over 
all forventning og her slo vi til med en 5-0 seier. Med 
fantastisk spill imponerte vi både publikum, dommere, 
sekretariat og motstandere. Vi feiret med en rolig kveld 
på skolen, mens noen av de yngste jentene valgte å 
drukne sorgene av nok et tap på Gothia Disco. Den 
rolige kvelden vår ble riktignok avbrutt da en gjeng 
”gangsterjenter” bestemte seg for å besøke klasserom-
met sitt i ferien. Vi var de heldige utvalgte og det ble et 
svært interessant møte med disse bråkebøttene. Vilde, 
som vet å trykke på de riktige knappene, klarte å pro-
vosere jentene med sin litt for spesielle humor, noe som 
resulterte i et nestenslagsmål. Heldigvis hadde vi Tante 
Kirsti som med autoritet og styrke, til slutt fikk kastet ut 
”gangsterene”.
Søndag skulle begge lag spille klokken to. De minste 
hadde ikke lykken med seg denne dagen heller og 
tapte, kanskje hadde all dansingen kvelden før tatt 
litt for hardt på? Vi på det eldste laget var litt bedre 
forberedt til kamp og vant 3-0. Dette var en litt tøffere 
match mot en bedre motstander, men vi kom godt gjen-

nom det. Det var gøy å komme før kampen og høre at 
kommentarene var byttet ut fra ”De er jo bare norske” til 
”åh nei, det er jo de norske!”.
Den kvelden dro vi på proffkamp mellom Pixbo og Hels-
ingborg. Det var en spennende opplevelse, selv om vi 
egentlig ikke brydde oss noe særlig om selve kampen. 
Vilde sto som vanlig for showet på tribunen. Etter dette 
dro vi videre til Hard Rock Cafe, en selvfølgelighet når 
Freidig Innebandy er på tur. Denne gangen var det for 
å feire Camilla som endelig var fylt 18 år! Gode og alt 
for mette gikk vi til sengs (kanskje bedre beskrevet som 
luftmadrasser) for å få litt søvn før neste dags shop-
pingmaraton! Og etter en time med kjefting på fjortiss-
ene for bråking fikk vi også endelig litt ro.
Mandag og shoppingdag, til lagets store fornøyelse. 
Vi sto opp svært tidlig for å få med oss mest mulig. 
Trøgstad-jentene skyndet seg som vanlig av gårde til 
Peak-butikken, mens resten av oss tuslet litt rundt. 
(Bortsett fra Benedicte selvfølgelig, som hadde laget en 
spesifikk liste over ting hun skulle handle, og satt i gang 
shoppingen en reserfart man sjelden ser, ikke en gang 
på en innebandybane!) 
Samme kveld hadde vi også kamp i viderespillet. Uhel-
digvis hadde nok alle de tidligere kampene, dårlige sen-
geplasser samt all shoppingen tatt litt knekken på oss. 
Vi gikk på et tungt 5-0 tap, men nå skal det nå igjen sies 
at vi bare var sju spillere(!!), så selv om det var veldig 
skuffende å ikke nå lengre, var vi også veldig fornøyd 
med egen innsats. Sjelden har et norsk lag gjort det så 
bra i gruppespillet, og både dommere og sekretariat var 
tydelig imponert over spillet vårt. Vi kunne derfor gå av 
banen med hevede hoder. Småjentene tapte også sin 
kamp, så det ble ingen finale på Freidig i år heller. Den 
kvelden ble det litt depping på klasserommet, både på 
grunn av tapene og fordi vi skulle reise hjem neste dag. 
Camilla delte sine kjærlighetstips med noen av småjen-
tene, et par var ute og sa farvel cupromanser.. Noen 
koste seg med svensk smågodt, mens andre fartet litt 
rundt på skolen. Vi var i hvert fall slitne da vi gikk å la 
oss, og neste dag var det klart for hjemreise.
Både store og små hadde en fantastisk uke og vi kan ta 
med oss masse gode minner. Takk for en kjempetur!
Spillere på turen var:
Jenter 18: Karen(Takk for hjelpen!), Maria, Marte, Ca-
milla, Benedicte, Vilde og Anne-Sofie
Jenter 14: Ida Marie, Andrea, Julie, Marie, Emma W, 
Sara, Emma T, Karoline og Tuva
Trenere: Tante Kirsti og Knut Aril

Fredag 2. januar hadde 
en jenteflokk samlet 

seg på Værnes flyplass. 

Årsak? Gothia Innebandy Cup 2009. Vi var en veldig spent gjeng, bestående av to lag; 
Jenter 14 år og jenter 18.  Som vanlig hadde vi eldste hadde ordnet oss gensere for 

anledningen, og disse ble til stor fornøyelse utdelt på flyplassen. 
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VM I ORIENTERING
Freidig sammen med NTNUI, WING, Trollelg, Nidarøst, 
Malvik og Byåsen arrangerer VM i orientering 7- 15. 
august 2010. Ca. 40 nasjoner med verdens beste ori-
enteringsløpere kommer til byen. 

Pre-O ar-
rangeres 
også, 
dette er en 
orienterings-
konkurranse 
utviklet 
spesielt for 
folk med 
bevegels-
eshemming. 

I tillegg arrangeres World Tour som er 5- dagers 
publikumsløp med flere tusen deltakere Det blir 
liv i byen!  I byen, sier du? Jo, slik er det. Tida 
da o-løperne bare dro langt til skogs er slutt. Nå 
konkurreres både midt i byene, i parkene og i 
skogsterrengene. Det har vært arrangert o-løp til 
og med i basarene i Istanbul. Terrengene det skal 
konkurreres i, er: Leinstrandmarka, Malvikmarka, 
Småbergan, Trondheim sentrum og på Sverresborg.   
Hva får vi - Freidig – ut av dette? Jo, blant annet 
noen praktfulle o-kart tett inntil byen som det blir en 
glede å bruke både for eliten og deretter for meg, 
den alminnelige skogfarer. Gleden av å se verdens 
beste o-løpere i aksjon, gleden av å være vertskap 
for mange andre o-interesserte fra mange land som 
skal løpe og hygge seg i våre terreng og bese byen 
vår.  En fin oppmerksomhet om Trondheim som 
idrettsby.
Men dette krever en del arbeid? Ja, det gjør det, 
men Freidig har arrangert store saker før og vil klare 
det utmerket igjen. Den første oppgaven var å få i 
gang kartarbeidet, det lages nå nye kart over alle 
utpekte områdene. Gå inn på WOC2010.com, der 

finner du 
link til 
animerte 
kart over 
Trondheim 
som er 
laget ut 
fra la-

serkartlegging av terrenget, moro å se på. 
Hovedløypeleggere er også i gang med sitt arbeid. 
Freidig har flere sterke navn med på det laget.  
Ellers er organisasjonskomiteen i gang med å 
organisere og fylle alle oppgaver og ledd i arrange-
mentet, det skal reklameres, mottas, bespises, 
transporteres, informeres osv. osv. for mange tusen 
mennesker.

Hva er utfordringene?  I tillegg til at bort imot 1000 
frivillige skal mobiliseres, er utfordringen å få buds-
jettet til å gå i hop. Vi har på plass en sponsor, men 
her er det fine muligheter for flere. O-idretten er en 
av idrettene som tiltrekkes av de best utdannede og 
er derfor veldig attraktiv for en by som Trondheim 
og for bedrifter og enheter ellers.  
O-avdelingen trenger hjelp fra folk utenom o-miljøet. 
Allerede har vi fått med Bjørn Høsøien som trans-
portsjef, han er kjent fra mange idretter, men kan-
skje ikke i første rekke orientering. Tenk som Bjørn, 
meld deg frivillig til å delta eller til å være sponsor!
Så, i august neste år braker det igjen løs med et vel-
lykket Freidig-arrangement!
Kontakt meg: mobil : 930 43 212, , eller  Åse Rita 
Ellingsen, e-post: post@woc2010.com eller  gå inn 
på hjemmesida vår:   www.woc2010.com

Gunn Kari Hygen



Kart- og kompass-kurs til alle femte-
klassinger før O-VM i 2010

Undertegnede er o-løper i Freidig på fritida, men i år også opptatt med orientering i 
deler av arbeidstida.
I de nyeste læreplanene for skolen, kalt Kunnskapsløftet, er det lagt enda mer vekt på 
opplæring i kart og kompass enn i tidligere læreplaner.
I forbindelse med at det skal være O-VM i Trondheim i 2010 har Orienteringskretsen 
inngått samarbeid med Trondheimsregionens Friluftsråd, Trondheim kommune og 
Fylkeskommunen om et prosjekt som heter ”Den fysiske skolesekken”. 

Her inngår blant annet et tilbud om at lærerne til alle 
kommunens femteklassinger skal få en ”opplæring-
spakke” i temaet orientering. Denne pakken består 
av gratis tilgjengelige skolekart, som kan lastes 
ned fra Internett via Google map, et klassesett med 
kompass til hver skole og diverse annet utstyr. Det 
inngår også et kurs, hvor en i tillegg til tradisjonell 
innlæring av o-ferdigheter også presenteres for et 
internett-basert nybegynner-kurs og for et dataspill 
hvor en løper o-løyper med ulik vanskelighets-
grad. Det er undertegnede som skal reise rundt på 
skolene og kurse lærerne. 
Når vi kommer til høsten 
2010 skal alle skolene ha 
gjennomført opplæring 
av  sine femteklassinger, 
og prosjektet avsluttes 
med et stort o-løp for 
alle som har deltatt.
Hvis leserne av Freidig-
bladet lurer på om det 
finnes tilgjengelig gratis 
o-kart over sitt bo-om-
råde, så kan de lettest 
sjekke det ved å gå inn 
på Sør-Trøndelag o-krets 
sine hjemmesider (http://
www.stok.no) og følge 
linken ”skolekartportal-
en” som finnes i venstre 
marg. Her blir kart over 
alle skoleområdene lagt 
ut fortløpende, fram til 
våren 2010, da alt skal 
være ferdig.
Idrettslagenes/ orien-
teringsklubbenes sa-
marbeid med skolene, 
blant annet gjennom 
”Skolesprinten” (som 
tidligere het Gildesprint-
en) vil fortsette som før. 

I ”Den fysiske skolesekken”, som også er en konk-
ret ryggsekk som inneholder mye utstyr og litteratur, 
inngår også annen fysisk aktivitet i tillegg til orien-
teringsopplegget som er beskrevet her. Det hele er 
et ledd i stort landsomfattende program (FYSAK) 
som handler om å få befolkningen mer fysisk aktiv.

Grete Berge Owren

Freidig o-avd  har arrangert o-løp for bant annet 
Ila skole (bildet). Nå blir samarbeidet mellom 
o-idretten og skolene utvidet noe fram mot VM 
2010. O
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OFFSET-TRYKK TRONDHEIM AS

Det er denne inntektsmuligheten som har fått det 
talende navnet Grasrotandelen. Sportsklubben 
Freidig er registrert i det nye Frivillighetsregisteret, 
og dermed klar for å motta Grasrotandeler. 
Slik støtter DU din klubb.
Fra 1. mars i år kan du selv være med å bestemme 
hvem som kan motta inntil fem prosent av det du 
spiller for hos Norsk Tipping. 
• Du kan gjøre det direkte i tippedisken hos kom-
misjonæren, på Internett, på mobilen og på spilltermi-
nalene. Da søker du opp mottakeren du vil støtte, og 
aktiverer den som grasrotmottaker av innsatsen din. 
• Dersom du vet organisasjonsnummeret til klubben, 
kan du oppgi det hos kommisjonæren, eller taste det 
inn om du bruker noen av de elektroniske spillmu-
lighetene. 
(Sportsklubben Freidigs organisasjonsnr er 
937450761)
• Du kan også søke fram klubben eller organisas-
jonen i ditt hjerte på norsk-tipping.no. Der skriver du 

ut en egen blankett med strekkode på. Denne tar du 
så med deg til en kommisjonær for registrering, og 
dermed sørger du for at det drypper litt på klubben din 
hver gang du leverer en Lotto-kupong eller et annet 
spill hos Norsk Tipping. 

Lov å bytte klubb
Når du først har registrert et lag som du vil støtte, 
står du fritt til å bytte mottaker så ofte du vil, men 
du støtter bare ett lag om gangen. Du har alltid full 
oversikt over hvem du støtter. Grasrotmottakeren 
din står nemlig oppført på spillkvitteringene dine.
Hjelp oss å spre denne informasjonen til familie, 
slekt og venner slik at alle som spiller et eller annet 
spill i Norsk Tipping samtidig kan støtte klubben 
vår. Dette koster ikke spilleren noe. Det er 5% av 
spillerens innsats som går til klubben. 
Pengene som klubben mottar blir fordelt til avdelin-
gene etter antall medlemmer under 20 år.

Sørg for at klubben din får “Grasrotmidler”!
 

Fra 1. mars vil alle som spiller på Norsk Tipping sine spill kunne velge en 
frivillig organisasjon som skal motta 5% av innsatsen i spillet. 

Hjelp oss å spre denne informasjonen til familie, slekt og venner slik at alle som spiller et eller 
annet spill i Norsk Tipping samtidig kan støtte klubben vår. 

Dette koster ikke spilleren noe. Det er 5% av spillerens innsats som går til klubben. 
Pengene som klubben mottar blir fordelt til avdelingenes arbeid for barn og ungdom.

Returadresse: Sportsklubben Freidig 
Postboks 4642, 7451 Trondheim

Freidigbuff som du fortsatt kan få kjøpt 
på Freidighuset.


