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HOVEDSTYRET & TILLITSVERV

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
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LEDER’n ved Ulf-Erik Hansen
Kjære Freidig-venner

Sommerutgaven av medlemsbladet er klart. I skrivende stund er det pinseferie og 
sol og varme strømmer inn over oss. Det gjør godt! Avdelinger har hatt sin seson-
gavslutning mens andre har kommet godt i gang. Fotball og håndball drar på sine 
tradisjonelle cuper. Det er med på å skape gode idrettsmiljøer.

Et nytt Skandia Cup står for døren. Deltakelsen er meget stor. 360 lag med ca. 
6500 utøvere. Det skal spilles ca. 1000 kamper mellom 22. og 27. juni. Skandia 
Cup er blitt en kvalitetsturnering som igjen vil sette sitt store preg på byen vår. 
Idrettsgleden og fotballprestasjonene på dette nivået vil være store og varierte. Det 
er å håpe at både utøvere, ledere og publikum får fine opplevelser. Vi ser fram til fine dager på Lade-anlegget 
og ønsker dere alle lykke til.

Klubben vår er fortsatt en dyktig arrangør av ulike idrettsarrangement. Så også med vår fellesdugnad 
Tordenskioldløpet. Årets løp viste en gledelig stor økning i deltakere. Nytt av året var at flere deltakere meldte 
seg på som lag. Dette må vi stimulere til ved neste års arrangement. Avdelingene vil etter årets løp få større 
økonomisk uttelling, noe som vil komme godt med. Samarbeidet på tvers av avdelingene er med på å skape 
en god felles klubbfølelse. En stor takk til dere alle. 
Det er fortsatt interessant å følge med O-familiens arbeid i forbindelse med forberedelsene til VM  i orienter-
ing i 2010. Visjonen om et mesterskap som skal være spektakulært, urbant og synlig står fortsatt ved lag. 
Det skal bli spennende å se hvordan dette utformes i praksis. Jeg er trygg på at våre dyktige representanter 
bidrar til et godt arrangement. Lykke til!

Anleggene våre, det være seg hus, hytte og baner, fungerer veldig godt. Freidighuset skal imidlertid rustes 
opp med ny bordkledning. Dette må til! Et samarbeid med Brundalen skole er innledet.

Små og store talenter boltrer seg hver dag på Freidigbanen. Vi setter fortsatt stor pris på samarbeidet med 
Eberg og Berg skoler. Bedriftsidrettens arbeid med nye kunstgressbaner på Eberg er kommet langt. Her lig-
ger det an for et godt samarbeid om utnyttelsen mellom Freidig og Bedriftsidretten.

Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god og velfortjent sommer!

Utstyrsavtale med rabatt til alle våre medlemmer
Sportsklubben 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 Trond-
heim. 

I tillegg til den rabatt hvert enkelt medlem får vil klubben for hvert kjøp som kjøres også motta en 
provisjon på 3 %. 

Klubbens provisjon har gitt fine tilskudd til avdelingene.
Avtalen innebærer at Freidigs medlemmer vil måtte bruke et G-Sport bonuskort. Dette kortet må 
registreres 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 kon-
takt med klubbhuset. 
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... går denne gangen til Sportsklubben Freidigs Hånd-
ballavdeling. 

Normalt går denne symbolske honnør til enkeltpersoner, med denne 
gangen går den altså til en avdeling. - Honnøren får avdelingene for 
sin nye og flotte web-side. De som satte i gang denne prosessen, og 
har lagt opp arbeidet har gjort en formidabel innsats. Flott oppsett, 
fine farger og logoer, jevnt med nyheter, historiske tilbakeblikk og 
kontinuerlig i bruk både av avdelingens styre og lagene. Godt jobba!  
Æres den som æres bør. Medlemsbladets blomst er herved overrakt.

Medlemsbladets blomst

      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
L’s

HJØ
RNE

     Intuisjon
  Kvinnfolk har nå som heite intuisjon
så itj verdt å gå i diskusjon
Dæm påstår alltid å ha rætt
så bruk det du har av vætt
du må bære værra still
å la dæm få som dæm vil
men det kjæm te å gå skjit
einten dæm har rætt eller itj. 

Svigermor-syndrom 
Forskjellen på en breiflabb og en svigermor
den er jo selvfølgelig stor
men hvor forskjellen består
er det ikke mange som forstår
Den ene har stor kjeft, er ekkel, sleip og grisk
mens den andre rett og slett er en fisk

Sorgenfriveien 9 • 7037 Trondheim
Tlf. 73 82 12 12

Mail: mona@offset-trykk.com
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& Takk
Stor takk til Sportsklubben Freidig og Hyllkaka 
for hilsener i anledning min 80 årsdag 15.mars 
2009.  

Niels H. Ulleberg

Tusen takk for hilsenen og diplomen jeg fikk 
i forbindelse med min 60-års dag, 25. Januar 
2009. 

Vennlig hilsen Erik J. Jølsgård.

Takk til Sporsklubben FREIDIG ved hoved-
styrets leder Ulf Erik Hansen for hilsen på 
75 årsdagen 11.03.09. Takk til Hyllkaka for 
blomster og gode ord ved stormesteren. 
Takk til Veteranene på Fjellseterstua for sang 
og hilsner, og fotograf og hyttesjef Svein for 
tilsendte bilder ved samme anledning. 

Thor E. Loktu.

Sportsklubben Freidig. Jeg takker for opp-
merksomheten til min 80 årsdag og ønsker 
klubben all mulig fremgang. 

Hilsen Thor Thoresen.

Sportsklubben Freidig. Tusen takk for hyggelig 
Freidighilsen til min 70-års dag. 

Hilsen Tor Beisvåg.

Takk for hilsner og gode ønsker i anledning 
60-årsdagen min.

Med hjertlig hilsen Øyvind Hestmann 

Hovedstyret gratulerer vår egen Jørgen med 
70 årsdagen 10. juli.

En ekte ildsjel 
fyller 70 år
10. Juli fyller daglig leder i 
Freidig, Jørgen Geving, 70 
år. Klubben gratulerer så mye 
med dagen, og vil benytte 
anledningen til å gratulere ved 
å lage en liten kavalkade av 
Jørgens liv i klubben.  
Jørgen har hatt tillitsverv i hele 39 år, noe som 
tilsvarer over halvparten av livet, og den lengste 
karrieren i Freidigs historie. Det hele startet i 1970, 
da Jørgens barn ble aktive i hopp og fotball. Han 
jobbet først og fremst med fotball som trener, opp-
man, styremedlem, sekretær, nestleder og material-
forvalter. På samme tid var han leder av opptil flere 
av disse vervene, hvert år fra 1970 til 2005. De siste 
årene var han hovedstyrets representant i fotball-
styret. Han har også vært leder av fotballavdelingen, 
redaktør i medlemsbladet og arrangør avflere  hopp- 
og skirenn.
Jørgen var med å starte Skandia Cup i 1974, og har 
vært aktiv i hovedkomiteen i 31 år. I 21 år var han 
turneringsleder i Skandia Cup, og har i 2009 ansvar 
for premier og seremonier.
Da klubbens første fotballbane åpnet på Eberg 
i 1989, var Jørgen initiativtaker og leder av 
byggekomitéen. Dette vervet hadde han frem til 
2005, og han var leder av byggekomiteen ved byg-
ging av klubbhuset i 1991. Det kan nevnes at han 
også har vært aktiv i bygging av kunstgressbane 
og ballbinge, og fortsatt står som driftsansvarlig og 
regnskapsfører for sistnevnte.
Jørgen har deltatt i arrangering av Ski-VM Junior 
hopp i 1984 og prøve Vm og VM på ski i 1997. I 
tillegg var han også frivillig under World Cup i hopp, 
NM på ski og mye mer.
I 2004 representerte han Sportsklubben Freidig og 
idretten i Trondheim ved å underskrive vennskapsby-
avtalen mellom Trondheim og den palestinske byen, 
Ramallah. I samarbed med ordfører, Rita Ottervik, 
reiste han til Palestina og Israel og inviterte fotballag 
til å delta i Skandia Cup.
Per i dag, i en alder av 70 år, har han fortsatt en rekke 
verv i klubben. Jørgen er nå hovedstyremedlem, 
leder for huskomitéen, medlem i hyttestyret, komite-
medlem og speaker i Tordenskioldløpet, samt klub-
bansvarlig for Allidrett. Vi kan vel konkludere med at 
han er en ekte ildsjel med hjertet i Freidig, og en vi 
kan takke for mye av det som er bra i klubben i dag.
Gratulerer med dagen, Jørgen!

Gratulerer

Freidigmiljø er ikke noe 
som skapes av seg selv.

 
Det er du og jeg som 

skal skape miljø.
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“MITT LIV MED FREIDIG”
Kollegiet i Hyllkaka fortsetter sin kåseriserie som har fått betegnelsen ”Mitt liv med 
Freidig”. Medlemmer med lang fartstid i Freidig blir oppfordret til å mimre over og 
skryte av sitt idrettslige- og/eller administrative engasjement i Freidig. Kåseriene er 
tilrettelagt i PowerPoint og blir utarbeidet i samarbeid mellom den enkelte kåsør og 
Svein Linge Solberg. Grunnlaget for kåseriutarbeidelsen er kåsørens minne, avisut-
klipp og fotografier. Gamle Medlemsblad er en viktig informasjonskilde.
Kåseriene blir fremført på Hyllkakas tirsdagssamlinger på Fjellseter. Hittil har føl-
gende personer vært i ilden: Ørnulf Raaen, Per Petersen, Niels Ulleberg, Ulf Rian, 
Svein Linge Solberg og Lars Næss. Gi beskjed til Svein Linge Solberg dersom du kan 
tenke deg å stille opp på denne spesielle ”Freidigstafetten” (tlf. 91705351)

Den 3. mars dette år var turen kommet til Knut 
Lernæs. Knut er 86 år og har vært medlem i Freidig 
siden 1945.    Her følger et forkortet referat fra Knut 
sitt kåseri: 

Knut Lernæs til 
venstre i hyggelig 
kaffeprat med 
Rolf Johansen

Knuts Freidig CV
 Knut har medlemskap i Freidig fra 1945. Hans en-
gasjement i Freidig er knyttet til O-avdelingen – som 
aktiv men først og fremst som administrator. Han har 
hatt følgende verv: Formann i O – avd. 1952 til  54 og 
oppmann yngres avd.  Styremedlem O-kretsen og 
representant O – tinget.  Han har også vært medlem 
i Freidigs arbeidsutvalg. Knut ble opptatt som Rid-
der av Hyllkaka i 1953, ble Kommandør i 1962 og fikk 
Storkors 1978.

Knuts første kontakt med Freidigmiljøet
Knut  startet med idrett i gutteklubben LYN Midtbyen. 
Gutan fra Midtbyen drev med mange idretter – ski, 
skøyter og fotball og hadde stor aksjonsradius – 
Gramskaret og Blomstertjønna.   
I ung alder fikk Knut jobb i A. Vold glassmagasin . 
Dette firmaet var under krigen en samlingsplass for 
sentrale Freidigmedlemmer bl.a. Victor Johansen og 
Erling Mollan
 og på den måten kom Knut i kontakt med Freidig-
miljøet. Henry Sørensen som jobbet i glassmagasinet 
var materialforvalter for utstyret til Freidigs friidrett-
savdeling og unge Knut fikk i oppdrag å sørge for at 
utstyret var på plass til trening og stevner. Det ble 
dermed en selvfølge at han skulle bli medlem og 
hans medlemskap skriver seg fra 1945.  Premier var 
en del av A.Volds sortiment og firmaet var en sentral 
premieleverandør til idrettslag. Det ble Knuts jobb å ta 

vare på dette salget og dermed kom han i god kon-
takt med byens idrettsmiljø.
Etter krigen ble Knut innrullert i Heimevernet og her 
fikk han instruksjon i bruk av kart og kompass. Han 
fattet interesse for o-sporten og begynte å delta i o-
løp for Freidig. Han var også innom friidrett og deltok 
på Freidigs lag i Fjellseterstafetten. Langrenn var han 
også innom og deltok her bl.a. sammen med Arne 
Bringedal. Han har et spesielt minne fra et Skårarenn 
som gikk i øs pøs regn med så mye vann i løypa at 
det gikk over skoene. Knut sier selv at han ikke har 
noen stor idrettskarriere – men han hadde mye glede 
av årene med aktiv idrett. 

Knut går på som formann i O-avdelingen   
Rundt 1950 var antallet aktive i O-avdelingen synk-
ende og det sto dårlig til med rekrutteringen. Instruk-
sjon ble satt i gang, men måtte avlyses på grunn av 
manglende interesse. Knut ble valgt til formann i 1952 
og begynte et iherdig rekrutteringsarbeid. Medlems-
bladet for oktober 1952 skriver følgende om dette 
arbeidet:
 ”Som en førkrigs støvsugeragent har han trålet 
gatene fra hus til hus og spredt propaganda.Han 
forsto at nøkkelen til suksess var å oppnå kontakt var 
å oppsøke hjemmene hvor han bearbeidet foreldrene 
til våre yngste medlemmer. Denne dørselgertaktikken 
svarte til forventningene. Foreldrene var svært posi-
tive, og barna var henrykte. Snart var instruksjon i full 
gang under stor tilslutning. Unge og eldre o-løpere 
kom snart på bølgelengde og man hadde følelsen av 
at man var en stor familie”
Knut var selv aktivt med som instruktør i trenings-
arbeidet for de yngre. Treningen  ble drevet fra Hei-
mevernsbrakka på Wullumsgården. Han forteller om 
en morsom episode fra denne tiden – gutta fikk bytte 
inne i brakka men jentene måtte gjøre dette under 
låvebrua på Wullumsgården.  
Slik ble O-sporten ble drevet på 50-tallet 
Knut kunne fortelle at rektangelkartet hadde 
målestokk hvor 1 cm på kartet tilsvarte 1000 meter i 
terrenget. Høyder under 30 meter ble ikke anmerket 
på kartet. Derfor var det nødvendig å foreta korriger-
inger av kartet før et stevne gikk av stabelen. 
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Bilde tatt fra Klubbmesterskapet i 1952. O-avdelin-
gen begynner å bli stor. De to haittkaillan vi ser til 
venstre på bildet er Odd Thoresen og Knut Nilsen. 
Ellers finner vi bl.a. Eyolf Erichsen, Arnfinn Johan-
sen, Carl Wach, Odd Brevik, Harald Jenssen, Knut 
Lernæs, Ulf Rian, Rolf Tinmannsvik, Karl Rønning, 
Per Lehn, Thor Loktu, Gerd Johansen 

Omegnskartet omfattet områdene Bymarka, Strinda-
marka og Jonsvannet. Her var målestokken 250 meter 
pr. cm og 10 meters høyde. Dette ble benyttet av 
byklubbene så lenge det fantes løpsområder som ikke 
tidligere hadde vært benyttet. Ivrige kart-tegnere gikk i 
gang med å lage forstørrede utsnitt av rektangelkartet 
med målsetokk 1 cm lik 500 meter men med samme 
høyde. Dermed ble det mulig å tegne inn flere detaljer.
Fremgangsmåten når det skulle arrangeres løp var 
som følger: Først måtte man finne et velegnet terreng. 
Så måtte man få tillatelse fra grunneieren – dette gikk 
som regel greit. Videre var det viktig at valg av løp-
sterreng ble hemmeligholdt. Oppmøtested ble ikke 
kunngjort før på lørdag – dette skjede i avisa. Knut 
fortalte en historie om en deltaker som hadde greidd å 
snuse opp hvor løpet skulle gå og som ble observert 
i terrenget på forhånd. Straffen for dette var streng. 
Han ble utestengt fra deltakelse i 3 år. Strenger enn 
om han i dag hadde blitt tatt i doping.
I god tid før start ble kartbrett med kartkorrigeringer 
satt opp. Var det rektangelkart måtte også misvisning 
inntegnes.       

Freidig hadde egen samlingsplass før og etter
løpene. Legg merket til o-flagget med Freidig-
emblem. Her sr vi avbildet; Thor Loktu, Karl Røn-
ning, Odd Brevik, Eli Sjødin, Margrethe Lehn, Einar 
Sjødin, Rolf Tinmannsvik og Per Lehn

Ved start var det merket løype til kartoppslaget hvor 
første post var tegnet inn med en beskrivelse av pos-
ten. Slik gikk det videre post for post. Var det en post 
du ikke greide å finne måtte du bare gi opp og dra inn 
til Freidigs samlingsplass.
Postene var merket med to røde og hvite flagg 50 x 
50 cm og disse skulle stå i rett vinkel og være synlig 
på 50 meters avstand. 
I 1954 gir Medlemsbladet følgende beskrivelse av O-
avdelingens utvikling under Knut sin formannstid:
”Orienteringsavdelingen begynner nå å bli en stor og 
kraftig avdeling. Vi har mange aktive som til stadighet 
holder seg langt fremme i premierekken, og interessen 
hos den yngre garde er fortsatt enorm. Mange av våre 
jente- og gutteløpere har også flotte plasseringer.”
Knut forteller selv at de førte rankinglister for hver ses-
ong  og han husker at hele 77 løpere var registrert 
Etter at Knut gikk av som formann holdt han kontak-
ten fortsatte han med instruksjon av de yngre. Men i 
1956 var han særdeles uheldig. Han var utsatt for et 
arbeidsuhell – falt ned fra tredje etasje i Woldbrygga. 
Han ble stygt skadet og måtte gi opp instruksjonsar-
beidet.
  
Brygga til A.Volds glassmagasin i
Kjøpmannsgt. Knut falt ned fra
Åpningen i 3. etasje 

Men Knut kom tilbake og var bl.a. 
med på arrangementet av Junior NM 
i 1960

Heder og ære
Knut har fått mange bevis på at hans innsats for O-
sporten er blitt satt pris på. En artig sak er at de mest 
engasjerte løperne fra 50 tallet hadde en samling i 
1985 for å mimre over felles opplevelser og takke 
Knut for hans innsats. Denne gjengen kaller seg for 
50-Boms og de hadde laget en spesiell avis for anled-
ning med klipp fra gamle protokoller. 
Knut kan skilte med æresdiplom fra Trønderbom for 
hans arbeid i det stille i forbindelse med premier til 
Freidigs o-løp gjennom mange år og han har diplom 
fra Norges Idrettsforbund. En spesielt gjev utmerkelse 
fikk Knut fra Freidigs hovedstyre i 1958, nemlig klub-
bens Diplom med medalje for idrettsarbeid blant barn 
og ungdom. 
Knuts konklusjon er at han har hatt et godt liv i 
Freidig. 
Så ble kåseriet avsluttet med en sang til O-sportens 
pris til melodi Fjellveivisa:
”Kan der finnes bedre sport enn å løpe som en hjort

langsmed stier, 
gjennom kratt og 
over myrer.
Kjenn kvist som 
skjorta flår, risper 
hull i bukselår –
Mens den salte 
svetten ned i 
synet yrer” 

SLS.
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Samarbeidsavtale med Harald 
Selskapsmat
Sportsklubben Freidig har nå inngått en avtale med Haralds Selskapsmat vedr. matleveranser til sel-
skap som holdes på Freidighuset eller Fjellseterstua. Alle som leier lokale hos oss og som bestiller mat 
hos Haralds Selskapsmat er med og støtter klubben da 10% av kjøpesummen vil tilkomme Freidig.

Haralds Selskapsmat AS ble stiftet i 1968 ved overtakelse av Michalsen Cafè i Brattørgata 3B. Virk-
somheten ble på samme tidspunkt utvidet til å omfatte cateringvirksomhet. Firmaet vokste relativt 
raskt ut av lokalene, og i januar 1971 var Haralds Selskapsmat AS på plass på Leangen Travbane. Et-
ter 36 år på Leangen flyttet Haralds Selskapsmat AS i november 2007 til nye lokaler i Hornebergvegen 
7, Teglgården i Fossegrenda. Dagens virksomhet omfatter cateringvirksomhet, kantinedrift og møte- 
og selskapslokaler.

Freidig 
i Borger-
toget
Tradisjonen tro stilte 
Freidig opp i Borgertoget 
også i år. Det var ca 50 
oppmøtte, og i år var det 
innebandy som hadde ans-
varet for fanebæringen.

Tre bunadkledde Freidigjenter.

Deler av Freidigs hovedstyre i 17. Mai-
toget. Fra venstre Trond Kvamsdal 
(nestleder), Jørgen Geving (daglig leder), 
Ulf-Erik Hansen (leder) og Kjell Skoglund 
(styremedlem). I bakgrunnen ser vi fanen 
for skiprosjektet Gråkallen skipark. 
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BESØK PÅ 
FJELLSETERSTUA
Søndag 10.05.09, fikk Fjellseterstua besøk av Orienter-
ingsdamer fra Oslo som ville minnes tida fra 50-åra og 
oppover. Damene møtes jevnlig og holder på den måten 
kontakten med hverandre. 

De som kom var Randi Ovenild 
Bøe, Laila Weidemann, Sigrid 
Ranum Riddervold, Ruth Thore-
sen, Turi Egner Olderheim, Ingrid 
Hadler, Eule Pay og Trine Brun 
Erichsen. 
De besøkte både Skistua og 
Studenterhytta, men høydepunk-
tet var Fjellseterstua hvor de fikk 
omvisning av Kjell Okkenhaug, 
Hyllkakas stormester. Vertsska-

pet Leif og Thor serverte damene 
kaffe og kaker mens praten gikk 
livlig; ”husker du det?”, ”var du 
med på det løpet?” osv. 
O-damene ønsket å møte lokale 
orienteringsløpere fra gamle 
dager. Eli Skogshulder og fire 
Skogskarer, med Knut Lærnes i 
spissen, møtte. I hytteboka takket 
oslodamene for en enestående 
mottagelse. 

Fellesfotografering ved Svein 
Christiansen. 
- Skrevet av Thor Loktu

O
  
- 

a
 v
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.
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O-avdelingen har forlengst våknet fra vinterdvalen. Vi leser i avisa at våren kommer 
bortimot en måned tidligere enn hva den gjorde for 25-30 år siden. Nå starter sesongen 
allerede ved påsketider. April er preget av mange korte løp, ofte i lavereliggende strøk 

nær fjorden. I mai blir det etterhvert bart også høyere opp i Bymarka, og vi kommer oss 
ut i skogen for alvor. Det er slettes ikke så dumt å benytte ulike terreng i løpet av seson-
gen; det gir variasjon. Ytterligere inspirasjon får vi av turer ut av Trøndelag, for eksempel 

i pinsen. 

Den største nyheten i O-avdelingen i år er etablerin-
gen av en satsende juniorgruppe. Vi har fire-fem 
17-åringer som har vist lovende takter opp gjen-
nom ungdomsklassene de siste årene, og nå er det 
full trøkk. Dette innebærer målrettede treninger, en 
god del reiser til løp andre steder i kongeriket, og 
relativt tett oppfølging fra litt eldre ressurspersoner 
i avdelingen. Sturla Sæther er stadig sjef for denne 
gjengen. Foreløpig har vi kun gutter i juniorgruppa. 
Men bare vent et par år – så kommer jentene også! 
Vi har mange løpere på gang i 13-16 – årsalderen. 
Et konkret resultat av at vi har fått opp noen juniorer 
er at Freidig for første gang på en del år stiller lag i 
den legendariske Jukola-stafetten i Finland. Vi har ett 
herrelag, bestående av tre 17-åringer og fire rutinerte 
karer i alderen 40plussminus, og ett damelag med en 
ungdomsløper, to seniorer og en veteran. Jukola går 
av stabelen mens Freidigbladet er i trykken.

Et par-tre år til, så er hele denne gjengen også 
juniorer! Ida, Jorunn, Karen Oline og Martin.
 
For avdelingen som helhet, ungdommer som vetera-
ner, er Trondheim sprintcup et fast holdepunkt i april 
og mai. I år var denne karusellen utvidet fra fem til 
seks løp. Sprintløp i orientering er karakterisert ved 
korte løyper (ca 2.5km), mange poster, hyppige ret-
ningsforandringer, og som regel bynært/parklignende 
terreng. Torunn Spets Storhov og Jens Even Storhov 
tok hver sin sammenlagtseier i 40-årsklassene, og 
Torid Kvaal vant D60.
En annen fast føljetong er Ungdomsløpene. Navnet 

lyver ikke: De som er eldre enn 16 år må pent finne 
seg i å holde seg på sidelinjen – i den grad slikt 
finnes i orientering. I år skal det arrangeres åtte ung-
domsløp; fire på hver side av skoleferien. Freidig er 
klubben med desidert flest deltagere i disse løpene, 
typisk 60-70 barn og ungdommer. Vi har derfor påt-
att oss organiseringen av to av disse løpene, mens 
de øvrige seks ivaretas av øvrige klubber i området. 
Flere av klubbene i byen rekrutterer bra for tida. 
Deltagertallet i ungdomsløpene stiger hvert år, og nå 
ligger det på drøyt 200 i hvert løp.

Fornøyde premievinnere i H11-12N etter ung-
domsløpet fra Tunga gård ovenfor Baklidammen; 
en av Bymarkas fineste samlingsplasser!

Mai måned er hektisk for dem som vil ha med seg 
det meste av løpstilbud. En typisk uke består av 
bedriftsløp på tirsdag, sprintcup på torsdag og 
minst ett løp i helgen. Det store helgeløpet på denne 
tiden av året er Trondheim Open. Dette er et Wing-
arrangement, og det betyr at det foregår i Esten-
stadmarka. I år var arena på Solbakken skole, og 
løypene var lagt i den såkalte Aunemarka mellom 
Månen og Jonsvannsveien. Dessuten, og det var nytt 
av året, var det tilbud om sprintløp på fredag kveld. 
Mange fikk sikkert oppfylt en hemmelig drøm om å 
løpe på Lerkendal stadion, selv om vi måtte holde 
oss unna selve gressmatta. Freidig stilte som vanlig 
med en fyldig tropp i Trondheim Open. Ca 90 av våre 
medlemmer deltok i minst ett av de tre løpene!

Vårsesong i O-avdelingen
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To av våre 
raske 
vetera-
ner sam-
menligner 
veivalg og 
strekktider 
etter lørda-
gens løp i 
Trondheim 
Open. Pål 
Kittilsen 
slo Tomas 
Eidsmo 
med ca 
et halvt 
minutt. 

En annen 
klassiker i 
vårseson-
gen er vår 

egen Freidigstafett. Vi hadde samlingsplass ved 
Baklidammen denne gangen, og brukte terrenget i 
sørskråningen av Geitfjellet. Dessverre var det noe 
færre påmeldte lag enn vanlig pga. at mange hadde 
reist på store, nasjonale løp i Oslo. Men 200-300 
stafettløpere kunne glede seg over en strålende 
søndag i slutten av mai. Vi i arrangørklubben kunne 
også glede oss over seier i begge seniorklassene 
D15 og H15. Men artigst av alt var lagkonkurransen 
for dem under 12 år. Det var tre-fire barn på hvert 
lag, og de løp samlet. De hadde en time på seg til å 
oppsøke flest mulig av et antall poster som var satt 
ut i området rundt Baklidammen. Noen var enkle, 
andre litt vanskeligere, – og en post befant seg ute i 
Baklidammen! Utrolig gøy!

 I pinsen var en svær gjeng fra Freidig avgårde til 
de tradisjonelle Pinseløpene på Hedemarken. Vi 
hadde ca 50 påmeldte deltagere, og de fleste var 
med på et fellesopplegg med turbuss og overnat-
ting i leiligheter på Budor oppe på Hedemarksvidda. 
Der var det fint og åpent terreng med store myrer, 
så vi følte oss nesten som hjemme i Trøndelag da vi 
løp der 2.pinsedag. De to første løpene gikk der-
imot i et detaljrikt, krevende og litt uvant terreng på 
Weensvangen ca 40 km sør for Hamar. Her var det 
NM så sent som i 2007. Noen av oss ergret seg over 
dumme bommer, andre var dyktigere, og evigunge 
Johan Ivarsson (sitat speaker) vant eliteklassen H21E 
både lørdag og søndag. Ungdommene våre fikk målt 
krefter mot gode løpere fra Østlandet, og mange 
kunne reise hjem med minst én god plassering og 
ditto selvtillit i bagasjen. I veteranklassene var det 
tildels betydelig Freidig-dominans i det øverste skik-
tet på resultatlista. Men det vi alle sitter igjen med er 
minnet om en artig helg i knallbra vær. Fellestur er 
enormt sosialt. Slikt blir det klubbmiljø av!

En busslast med glade o-løpere på vei hjem 
fra Pinseløpene på Hedemarken. Hovedsaklig 
Freidig-medlemmer, ispedd noen passasjerer fra 
Byåsen, Trollelg og Wing.

Når dette leses er det o-ferie. Tvetydig begrep, ble 
det hevdet i fjor, og slik er det i år òg. O-ferie er ikke 
nødvendigvis ferie fra o-løp: Ferieløp er en innar-
beidet affære i mange europeiske land, noe som 
selvfølgelig lar seg kombinere med en mer konven-
sjonell ferietur. I begynnelsen av juli har mange o-
familier tenkt seg til de norditalienske Dolomittene og 
publikumsløpene i tilknytning til junior-VM. Etter uka 
med løp smaker det med slaraffenliv på stranda. An-
dre sommerschlagere er O-ringen i Sverige (Småland 
denne gangen), Midnattsolgaloppen (Bodø) og Fjel-
lorientering i Ålen. Høstsesongen innledes med Midt-
norsk mesterskap på Kvikne i slutten av august. Der 
regner vi med at Freidig befester statusen som den 
største o-klubben nord for Dovre. Vi er i ferd med å 
fylle opp samtlige hytter på to campingplasser, og 
ser fram til en ny, sosial tur i god pinseløp-ånd! 
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Norges Fotballforbunds Foreldrevettregler
1. Møt opp på trening og kamp - barna ønsker det
2. Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare ditt eget barn
3. Gi oppmuntring i medgang og motgang
4. Respekter trener/lagleders bruk av spillere - seriøse innspill kan du gi etter kampen
5. Se på dommeren som en veileder- respekter avgjørelser
6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press
7. Spør om kampen var morsom og spennende- ikke bare om resultatet
8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr - men ikke overdriv
9. Vis respekt for klubbens arbeid - delta på foreldremøter for å avklare holdninger 
 og ambisjoner
10. Tenk på at det ditt barn som spiller fotball- ikke du
11. Vis respekt for andre - ikke røyk på sidelinja
12. Husk at barn gjør som du gjør - ikke som du sier

POPULÆRE SONETURNERINGER
 I FOTBALL

For de aller yngste fotballspillerne under 10 år spilles det soneturneringer for klubbene Freidig, Trond, Trygg/
Lade og Strindheim.
Arrangementene går på omgang mellom klubbene og er meget populære. Mye foreldre og besteforeldre 
stiller opp.
Her noen bilder fra turnering på Freidigbanen i mai med Eva Digre som ansvarlig sonevert.

Tekst og bilder Jørgen 

Studentbyen - Moholt
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 LLERKENDALSDEBUT
Søndag 24. mai inviterte Strindheim IL til soneturnering i 
fotball for G99. 
Men, ikke på Myra som vanlig - denne gangen var soneturn-
eringa på Lerkendal! 
Mangle hadde gledet seg lenge på forhånd til dette.

Freidig G99 stilte 
med seks lag, og alle 
fikk spille tre kamper 
på kunstgresset ved 

Rosenborg-brakka. Kampstart var 15.30, med 
strålende sol, og gutta spilte kamper på 26 minut-
ter. Det ble både seiere, tap og uavgjort. Mange 
spennede angrep, vakre scoringer og imponerende 
redninger. Foreldretettheten på sidelinja var høy, 
og det var god stemning med jubel og klapping for 
dyktige fotballspillere. 
Mellom kampene benyttet gutta seg av gratis inn-
gang på Rosenborgs nyåpnede familiepark. 
Der kunne gutta trene keeperferdighetene, drible 
ball over hindre, være fastspent som levende 

spillere i et “bord”-fotball-spill. De kunne spille 
FIFA på Playstation, blitt tatt bilde av og betale litt 
penger for å bli malt i ansiktet - for å nevne noen av 
tilbudene. Så, istedenfor hvile, var det full aktivitet 
mellom kampene. 
Klokka 19 var soneturneringens kamper ferdig, og 
da kriblet det nok litt ekstra i magen på guttene. Da 
var det klart for oppmøte utenfor Lerkendal tribune 
for å få utdelt RBK-flagg. Litt etter 19.30 defilerte 
alle lag fra soneturneringa rundt banen - alle viftene 
med store RBK-flagg, mens bilder fra soneturnerin-
gen danset på storsjermene. G99-toget endte opp 
på Rema-tribunen der de hadde fått gratis billetter 
til kveldens match mellom RBK og Viking. Kampen 
startet klokka 20, og gutta fulgte godt med på 
kampen. Samtidig diskuterte de det som skjedde 
på banen og viftet med flaggene sine, som de fikk 
beholde. Det var mange slitne fotballspillere som 
ved kampslutt kunne glede seg over seier til Rosen-
borg. 
Det kan være at det mandag morgen var endel 
trøtte fjes å se rundt om i G99- hjemmene, men det 
ble snakket om opplevelsene under sone-turnerin-
gen i lang tid etter arrangementet!  
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 Skandia cup arrangeres i år for 35. gang.  Fra 
starten i 1975 har turneringa vokst til å bli ei 

av landets største. Sportsklubben Freidig 
har i alle år arrangert denne fotballfestuka 
i juni. Mange tusen spillere fra hele verden 
har deltatt i løpet av disse årene, ogdet har 
vært flere høydepunkter, både sportslige 
og menneskelige. Jørgen Geving var med 
å starte turneringa i 1974. 
Etter det har han vært sentral i mange 

roller disse årene. Jørgen har gått gjennom 
sitt rikholdige bildearkiv fra Skandia cup og 

 viser her noen av de store høydepunktene.

På Nyåret i 2005 ble Sportsklubben Freidig som represen-
tant fra Sør-Trøndelag Idrettskrets invitert til Trondheims 
nye vennskapsby Ramallah i Palestina. Det var ordfører 
Rita Ottervik som sammen med en Trondheims delegasjon 
skulle besøke Ramallah og den israelske vennskapsbyen 
Petach Tikva. Jørgen Geving var Freidigs representant på 
turen, og planen var at han skulle invitere ett lag fra hver av 
disse byene til årets Skandia Cup.
Bildet er fra første møte med spillere og ledere i den Pal-
estinske klubben Alamari Football Club i flyktningeleiren 
Al-Amari.  I Skandia Cup 2005 deltok da ett guttelag fra 
hver av vennskapsbyene.
Freidig var vertskap for laget fra Ramallah, og Strindheim 
IL var vertskap for laget fra Israel.

FOTBALLGLEDE I 35 ÅR

I 1997 hadde Skandia Cup et meget populært 
besøk fra Manchester United idet Ole Gun-
nar Solskjær besøkte cupen. Ole Gunnar var 
allerede på den tiden blitt en fotballkjendis, og 
større vet vi jo som kjent at hans fotballkarri-
ere skulle bli. Her blir Kristiansunderen inter-
vjuet av Skandia Cups turneringsleder Jørgen 
Geving, mens hundrevis at unge spillere 
ventet på å få hilse på han og få hans autograf. 
Det var et voldsomt trøkk og strevsomt å få 
dette til i havn, men det gikk bra. 

 S

KANDIA CUP ‘09
            TRONDHEIM 

22. - 27. juni  2009 

                                                                         
1975 •   Arr. Sportsklubben Freidig   • 2

009 

 
35 år

35 år
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Skandia Cup har har alltid prøvd å være et ar-
rangement hvor også opplevelsen og gleden 
av å være med i cupen skal kunne gi delt-
agerne gode minner for resten av livet.
Vi har også forsøkt så langt økonomien og 
kapasiteten har strekt til  å gi en opplevelse til 
barn og ungdom som ikke har hatt det så lett.  
I 1990 leide vi RBK bussen og kjørte til Ro-
mania og hentet et småguttelag. Dette var like 
etter revolusjonen i landet. Grusomme bilder 
var servert oss på TV og hadde gjort inntrykk 
på oss. Det ble en fantastisk opplevelse for 
guttene og lederne fra Clubul Sportiv og ikke 
minst for oss i SC komiteen. Høflige blide un-
ger som kom uten fotballutstyr men fikk utstyr 
fra firmaer og private her i byen da det var mye 
presse rundt laget. Når laget reiste hjem etter 
ei uke glemmer vi ikke avskjeden på Lerkendal 
når disse guttene stilte seg opp og sang for oss før bussen kjørte. I bussen var det sekker med klær 
og utstyr vi hadde samlet inn. Minne for livet for oss alle.
På samme måte var vi på flyktningemottak i Grong og hentet kosovobarn, og på Sandmoen og hen-
tet serbiske barn for å delta i SC. Siste prosjektet er i 2005 med henting av lag fra en flyktningeleir i 
Palestina.  

Skandia Cup har alltid hatt kjente idrettsfolk og politikere, 
både til åpning av cupen og som premieutdelere på 
finalene. Fotballpresidenter og ordførere har vært med, og 
ikke minst kjente fotballspillere.  Fotballkjendiser som Odd 
Iversen, Ola By Riise, Roar Strand, Nils Arne Eggen, Bent 
Skammelsrud, Gøran Berg, Steffen Iversen, Fredrik Wins-
nes, Erik Hoftun, Harald Martin Brattbakk og Kåre Inge-
brigtsen har vært tilstede for å nevne noen. En som virkelig 
skapte liv og røre som åpner, var Mini Jacobsen i 1991. 
Vi måtte  ha ”bodyguards” for å ta vare på Mini som da var 
RBK` mest populære spiller på en tiden. 
På bildet fra 1991 er Mini sammen med SC`s premie-
ansvarlig Hjørdis Geving

• 126  lag deltok første gang.
• I 1979 deltar laget Lafayette fra California
• Turneringas beste spiller i 1980 blir Peter Rasmussen-senere kjent landslagsspiller.
• I 1984 deltar for første gang jentene. 17 jentelag deltar.
• I 1986 inntar data-alderen Skandia Cup. Kampoppsett og resultatservice på data.
• Den engelske keeperlegenden Ray Clemence holder keeperskole i 1987
• Psykisk utviklingshemmede deltar i egen klasse i 1992
• Freidig vinner turneringa for første gang i 1993
• I 1999 måtte åpningssermonien avlyses på grunn av regn
• 2006 :Idolshowet legger åpningskonserten til Skandia Cup
• I 2007 arrangeres Mini-Skandia cup for første gang. Dagsturnering for de aller yngste.
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HJERTET I BYDELEN

Både spillere og publikum som kommer hit får se 
en bane som nå er svært presentabel. 28.april gikk 
årets vårdugnad av stabelen. Det rapporteres om 
godt oppmøte og stor arbeidslyst denne vårkvelden. 
Banen ble i alle fall flott og ryddig.
 
Vinterens brøytere Torbjørn Aakerli, Leif Antonsen 
og Svein Erik Strand er også å se på banen selv om 
snøen har forsvunnet. De hjelper til med å passe 
på at søppelet ikke flyter og ser også hva som må 
gjøres av reparasjoner osv. Derimot må også klub-
bens medlemmer hjelpe til med å holde orden. Det 

er viktig at alle rydder opp etter seg, enten banen blir 
brukt til kamp eller som et sted å være.
 
Denne våren har vi fått nye 7-er baner. Det er Bed-
riftidretten i Trondheim som har lagt sin hovedbane 
hit. Freidig har mulighet til å bruke de nye banene når 
bedriftsidretten ikke bruker dem. Mer folk gir selvsagt 
nye utfordringer når det gjelder parkerin, men det 
jobbes med nye parkeringsplasser. Detjobbes også 
for å utnytte dagens parkeringskapasitet på en bedre 
måte.

Det er lov å slå seg på brystet og kalle Freidigbanen for hjertet i bydelen. Her er det et 
yrende liv nesten døgnet rundt. Elever ved Berg skole bruker banen i friminuttene, og den 
har blitt et viktig og trygt tilholdssted på fritida for barn og unge i bydelen. Sist men ikke 

minst; her spiller Freidig sine hjemmekamper i den lange fotballsesongen.

Godt oppmøte på vårdugnad

Den tradisjonelle vårdugnaden på Freidigbanen gikk av stabelen 
28. april med godt oppmøte.

Med mye folk og godt med redskap gikk det fort unna selv om det var 
mye gummi å koste opp etter vinterens brøyting. Etter dugnaden 

ble det servert kaffe og noe å bite i. Takk til dere alle som stilte opp. JG

YBruk Freidigbanen 
og vær stolt av 

bydelens 
hjerte!
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 PDet er igjen klart for årets store løft i Freidig. 20.-27.juni vil igjen Skandia cupen sette 
sitt preg på Trondheim. Nesten 400 lag og 6000 spillere skal igjen spille fotball og ha 
det gøy. Alt i regi av Sportsklubben Freidig. Ekstra stas blir det i år når turneringa ar-
rangeres for 35. gang.

FRA LADESLETTA TIL LERKENDAL
Over 1000 kamper skal avvikles denne første 
skolefrie uka i juni. De aller fleste lag kommer fra 
Midt-Norge. Det mest eksotiske innslaget i årets 
turnering, er et guttelag fra Trondheim sin israel-
ske vennskapsby Petach Tikva.De tilreisende skal 
innkvarteres på skoler i nærområdet av Lade. Det 
er også på Ladesletta de fleste kampene avvikles, 
men 11-gruppene vil i tillegg bruke baner rundt i 
byen.
 
Turneringa åpner med Mini-cupen lørdag 20.juni. 
På grunn av enorm interesse i fjor spilles miniturn-
eringa over to dager, så både lørdag og søndag blir 
det fotball med stor innsats og glede på Lades-
letta. Det store målet for 11-er lagene er finalene på 
Lerkendal. De to beste lagene i hver gruppe braker 
sammen til flotte finaler lørdag 27.juni. Dette blir en 
festdag på Lerkendal.
 
TELT PÅ LADESLETTA
I år vil det bli satt opp et stort telt på Ladesletta. 
Dette vil bli turneringas sosiale hjerte. Her blir 
det kafé, og Skandia Cups sponsorer vil ha sine 
aktiviteter her. Her kan deltakerne både få teste ut 
sine trikseferdigheter og bowlingkunnskap. Helt 
nytt av året er at premieutdelingene også vil foregå 
i dette teltet. Det blir masse underholdning. Skan-
dia Cup har fått sin egen sang laget av Bobby og 
Kurt Selnes. Denne skal framføres med jevne mel-

lomrom i teltet, i tillegg til underholdning fra lokale 
ungdomsband. Den offisielle åpningsseremonien 
foregår på Ladesletta mandag 22.juni kl. 1830.
 
DUGNADSLØFTET
For å få til ei av landets største fotballturneringer 
er Freidig avhengig av dugnadsinnsatsen til lagets 
medlemmer.Dugnadsansvarlig Ragnar Fagerberg 
sier at medlemmene legger ned 5000 dugnadstim-
er denne uka. I tillegg til kommiteens 1500 timer. I 
år får vi også god hjelp av Patriotene. En frivillig or-
ganisasjon i Trondheim som hjelper til under større 
arrangementer i byen.
Så da er det bare å brette opp 
dugnadsermene,pusse fotballskoene og glede seg 
til ei flott fotballuke i Trondheim!
 
Mandag 
22.juni kl. 
1830 blir 
det igjen 
høytidlig 
åpning av 
Skandia 
Cup
 

Lørdag 27.juni blir det finaler på Lerkendal. 
Her fra fjorårets finaler.

ÅRETS LØFT
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      I denne utgavens Sportslige hjørne vil vi presentere 
           lederen for Skandia Cup. Sven Egil Langlete er i 2009 
       leder for cupen for andre året på rad.

Skandia Cup er norges nest største fotballturering. 
Over 400 lag deltar i 14 klasser, og det spilles 1000 
kamper i løpet av cupuka. Et slikt arrangement krever 
planlegging, og Sven Egil har i år hovedansvaret for 
dette.

Sven Egil var også leder for cupen i 2008. Før det har 
han vært med på å styre den økonomiske biten i fem 
år. Da den tidligere lederen ønsket å avslutte, var det 
derfor naturlig at Sven Egil overtok vervet. Scandia 
Cup er et resultat av godt dugnadsarbeid, og det 
nedlegges hele 6-7000 dugnadstimer hvert år. Som 
leder har Sven Egil det overordnede ansvaret, og arbe-
idsoppgavene er mange og varierte. 

Arbeidet med å planlegge cupen starter allerede i Ok-
tober. Da må man søke om å få turneringa godkjent og 
om å få leie baner. Komitéen må settes sammen, og 
arbeidsoppgaver må fordeles. Det må lages invitas-

joner, alle lagene i Norge skal 
inviteres og Cupens hjem-
mesider må lages og ajourholdes. Slikt tar tid. Sven 
Egil antar at han i tiden fra oktober til jul bruker ca fem 
timer i uka, og etterhvert som cupen nærmer seg øker 
timetallet til 20 timer per uke. Under selve cupen job-
ber han tolv timer om dagen.

Scandia Cup er ikke cuplederens første verv i klubben. 
Han har vært daglig leder i fotballavdelingen i 8 år, og 
vært aktiv som trener for ulike fotballag i 12 år. Tilbake 
på 70-tallet var han selv aktiv fotballspiller i klubben.

Sven Egil vil til slutt benytte anledningen til å takke alle 
i Freidig for dugnadsinnsatsen!

Ønsker å du å lese mer om Skandia Cup, kan du lese 
egen artikkel i bladet, eller gå inn på www.skandiacup.
no.

SP
ORTS

LIG

HJØ
RNE Svenn Egil Langlete
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Onsdag 6. mai ble det 30. Tordenskioldløpet arrangert på 
Lade. Til tross for skuffende innsats fra værgudene, var 
deltakertallet høyere i år enn i fjor.

 De få regndråpene som 
kom den 6. mai, så ikke ut 

til å legge noen demper på stemningen blant del-
takerne. Hele 668 personer fullførte løpet i år, 120 
på 5 km- og 548 på 10km-løypa. Dette er en økning 
på over 150 deltakere fra fjorårets løp, og forhåpen-
tligvis vil den økende interessen fortsette å stige i 
årene framover.
 
Bredden var stor både i alder og kondisjon blant de 
påmeldte. Dette er derimot et løp for alle, uansett 
om man ønsker å satse på seier eller bare ta det 
som en rolig spasertur. De yngste deltakerne var 
nede i 6-årsalderen, og de eldste godt over 80.
 
30 år med Tordenskioldløpet
Tordenskioldløpet er for mange blitt en tradisjon. 
Dersom man deltar flere år på rad, får man med 
jevnlige mellomrom en medalje som bevis på 
innsatsen. Siden oppstarten i 1979 er det en gruppe 
på rundt 30 menn som har deltatt hvert eneste år. 
For å markere dette ble det utdelt en håndlagd 
medalje i tre, samt en innrammet diplom til hver av 
veteranene.
 
Nils Gjønnes og Erling Skansen er to av de som 
har stilt opp alle årene, og i følge dem er det bare 
dødsfall og beinbrudd det eneste som kan gi gyldig 
fravær. En annen veteran, Thor Loktu, måtte de-
rimot stå over det 30. løpet på grunn av en røket 
akillessene. Tidligere har han derimot gjennomført 
løpet med rullestol, men det er ikke noe han ønsker 
å gjenta. Sønnen Brynjar blir dermed den som må 
forsvare familiens ære denne gangen, og også han 
har 29 løp bak seg. Hele familien Loktu har vært 
ivrige deltakere i Tordenskioldløpet. Kona Randi har 
vært med 10 ganger, og dattera Siv har vært med 
11 ganger. Til sammen gir det Freidigfamilien Loktu 
80 mil!
 
Dugnad og frivillighet
Uten dugnadsarbeid og frivillige hadde ikke Torden-
skioldløpet eksistert. Over 200 dugnadstimer blir 
lagt ned i arrangementet. Tordenskioldløpet er det 
eneste arrangementet som er felles for alle avdelin-
gene, og overskuddet blir fordelt etter antall dug-
nadsfolk. En av de frivillige er Reidar Steen, som 
i 12 år har vært med å arrangere løpet. I år er han 
ansvarlig for en saftstasjon, noe som kan være 
tungt arbeid med 700 tørste deltakere.

 Vinnerne
De som stakk av med seieren i år, var Henrik 
Grøseth i herreklassen (31:55) og Anne Nevin 
(37:21) i dameklassen. Ruth Åshild Sandstad (39:53) 
og Håvard Fjærli (31:58) tok andreplassen i hver sin 
klasse, og på tredjeplass kom Libseth Vold (40:29) 
og Dadafo Dhagabi (33:21). Alle som kom på pallen 
fikk med seg et gavekort fra G-sport.

 

Reidar Steen 
– en av de 
mange dugnads-
arbeiderne.

Thor Loktu 
– ble hindret fra 

å gjennomføre 
løpet på grunn 

av en røket 
akillessene.

Tordenskioldløpet

· Tordenskioldløpet er et gateløp på Lade
· Arrangeres av Freidig
· To løyper: 10 km og 5 km
· Ble arrangert første gang i 1979
· Basert på dugnadsarbeid
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TRADISJONELT 
HYLLKAKRENN 
VEL I HAVN

Same Procedure as last year er ikke et dumt utsagn. 
Gode Tradisjoner skal tas vare på.

Hyllkakrenn er en slik god tradis-
jon. Og når opplegget er så godt 
organisert som i år under ledelse 
av Tor Loktu ble det et trivelig 
renn. 
Passe lang løype deltagernes 
alder tatt i betraktning,  flere 
observasjonsposter i løypa, kjøtt-
kakemiddag etterfulgt av rødgrøt 

med fløte så var alt bare tradis-
jonelt perfekt. 
Og når så Arne Røes tradisjo-
nelle og flotte bjørk medaljer ble 
utdelt til alle deltagerne, var vi 
alle fornøyd med dagen. 

 Tekst og bilder Jørgen 

Noen som 
savner 
snøen som 
falt i fjor? 
Hvor ble det 
av all snøen 
forresten?
Foto: Svein 
Christiansen

catering selskapslokale
www.haralds-selskapsmat.no

73 84 88 00
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 LFredag: Vi dro fra Eberg skole kl. 11.00, og det 

var strålende vær. 8 jenter satt i minibuss og 4 
i privatbil. Vi stoppet på Oppdal og kjøpte oss 
deilige jordbær. Deretter kjørte vi videre til Sunn-
dalsøra for å spise matpakken vår. Vi ankom 
Molde litt før kl.16.00 og spiste middag der.
 
Den kvelden hadde vi tre kamper:
Freidig – Blindheim 15-1
Freidig – Træff 3 10-3
Freidig – Rival 8-7 (En hard kamp med 4 utvis-
ninger).
Etter kampene tok vi en dusj, og dro for å spise 
kveldsmat på rommet. Vi måtte begynne å ordne 
oss kl. 23.00, men vi fikk ikke sove før kl. 24.00.
 
Lørdag: Vi måtte stå opp kl. 07.00, for å spise 
frokost før en ny kamp i gruppespillet. Kampen 
var mot Sverresborg, og vi vant 17-5. Vi vant pulja 
og kom i A-sluttspill. Vi hadde ingen flere kamper 
den dagen. Vi tok oss en dusj og kjørte ned til 

byen. Der var det shopping og is på brygga. Noen 
dro for å se Aker-stadion. Molde var en flott by, 
og vi dro for å se på utsikten over hele byen, fra 
Varden. Der tok vi flotte bilder.

Når vi kom tilbake til rommet vårt, dro vi for å 
være heiagjeng til G96, de tapte. Deretter skiftet 
vi om til disco-klær, og dro for å spise middag på 
pizza restauranten Milano, der koste vi oss. Etter 
det skulle vi sjekke ut discoen, den var ikke særlig 
populær.
 
Søndag: Vi måtte stå opp kl. 07.30, så vi var klare 
for kvartfinale i A-sluttspill. Vi skulle spille mot 
Elnesvågen. Humøret sank veldig da Kaisa, på 
laget vårt, fikk et brudd i kneskåla. Vi spilte veldig 
dårlig og hadde mye ballmist og tapte 3-5 (surt!) 
Så da var det bare å ta en dusj for så å pakke og 
dra hjem. Skuffelsen var stor etter kvartfinaleka-
mpen, men alt i alt var cupopplevelsen større enn 
nederlaget.

Rosecupen J95 Freidig



Det var riktignok et problem vi tidligere hadde feid 
under teppet, men som vi nå måtte finne en løsn-
ing på; vår minimale spillerstall. Vi visste vi hadde 
ferdighetene til å ta hjem gullet (hehe), men kon-
disen var det litt verre med. Derfor ble det bestemt 
at vi skulle søke hjelp hos 94-jentene. Skepsisen var 
stor, de hadde tross alt lidd noen ydmykende tap 
i både NM og på Gothia Cup tidligere i år. Likevel 
ble Ida Marie, Emma, Sara, Andrea og keeper Marie 
med oss, og i ettertid er vi veldig glade for hjelpen 
deres. I tillegg til ”småjentene” besto laget av Marte, 
Maria, Vilde, Benedicte(Benny), Tina og Anne-Sofie. 
Tante Kirsti var selvfølgelig også med som lagleder 
og coach. Vi var klare for NM!

Ved ankomst på hotellet på Nydalen i Oslo, fikk vi 
oss en positiv overraskelse. Ikke bare hadde Knut 
Aril booket oss inn på det eksklusive Radisson 
SAS hotellet, vi fikk til og med buisness rom! (Noe 
sier oss at snille Rita i resepsjonen også hadde en 
brikke med i spillet her..) Vi nøt derfor glade dager 
på hotellet, med god mat, solarium, isbitmaskin 
og gratis betalings-TV(!). Det skal vel kanskje også 
nevnes at denne helgen nå tilbakebetales med 
kakebokssalg og en rekke dugnader, men det var i 
aller høyeste grad verd det likevel.

Marte og Anne-Sofie koser seg på hotellet

Ettersom vi dro nedover for å spille innebandy, 
er det vel kanskje på sin plass å nevne hvordan 
kampene gikk også. Første motstander var Sagene, 
og vi hadde ingen problemer med seier her, som til 
slutt ble på 4-0. Neste kamp ble derimot litt verre, 
da vi møtte rivalen Tunet fra tidligere NM-finaler. Vi 
tok tidlig ledelsen, og det så lenge lyst ut med 2-0 
på resultattavlen. Dessverre ble det likevel et kne-
pent 4-3-tap, selv om vi hadde overtaket i største-
delen av kampen. Siste match i gruppespillet var 
mot St. Croix, og etter en 8-4 seier her, var neder-
laget mot Tunet nesten glemt. Vi ble nr. 2 i pulja, og 
skulle derfor møte Sveiva i semifinalen, en kamp vi 
sent kommer til å glemme.

Samling ved mål før kampstart!

Semifinalen ble spilt på søndag, og vi hadde vel 
egentlig en god følelse før kampstart. Vi tok også 
tidlig ledelsen og holdt 1-0 i hele 50 minutter. 
Dessverre har vi aldri hatt marginene på vår side, og 
med bare 10 min igjen av kampen, raknet vi. Sveiva 
utnyttet tabbene våre og scoret to simple mål på 
slutten. De siste minuttene gav vi virkelig alt, og vi 
øynet et håp om mål og ekstraomganger. Dette ble 
likevel ikke tilfellet, og vi var et ekstremt deprimert 
lag som måtte se oss ute i semifinalen. Ettersom vi 
kom med ambisjoner om gull, og alle også mente vi 
hadde fortjent å komme til finalen (både dommere, 
publikum og sekretariat), var tapet også ekstra surt.

22

3. til 5. april var det nok en gang duket for NM i innebandy. Som alltid stilte Freidig 
med ambisjoner om gull! Grunnet nytt reglement opplevde vi en del problemer med 
påmeldingen, og lenge så det ut til at vi ikke skulle få delta på norgesmesterskapet. 
Heldigvis trakk et av de andre lagene seg en uke før turneringen, og vi fikk plassen 
og muligheten til å forsvare medaljer fra tidligere år.

NM Innebandy junior damer 
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Vi dro tomhendte hjem fra NM junior piker i år, men 
forhåpentligvis kommer 94-jentene(som virkelig im-
ponerte oss under NM-helga) tilbake sterkere og tar 
hjem gullet til Trondheim om ikke lenge!

Takk for en fin tur, jenter!

Skrevet av Anne-Sofie

Tina i aksjon mot Tunet. 
Vilde backer opp i bakgrunnen.

 

    94-jente Andrea fikk gjennomgå!
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OFFSET-TRYKK TRONDHEIM AS

Registrer SPORTSKLUBBEN FREIDIG som ditt 
støttelag for Grasrotandelen når du spiller hos 
Norsk Tipping.

Ordningen med Grasrotandel påvirker IKKE beløpet 
du spiller for, eller din eventuelle premie.

Grasrotandelen er på 5% av ditt spillebeløp, og går 
direkte til støtte for Sportsklubben Freidig.

Klubben vår har aktive avdelinger i Alpin, Fotball, 
Håndball, Innebandy og Orientering. 1.Juni 2009 
har klubben 1880 medlemmer.
Pengene vi får inn blir fordelt til avdelingene etter 
antall barn og unge under 19 år i hver avdeling. 

Hvordan registrerer jeg Sportsklubben Freidig 
som mitt støttelag ?

Du kan gjøre det direkte i tippedisken hos kommis-
jonæren ved å oppgi at du vil støtte Freidig Sportsk-
lubb så vil kommisjonæren ordne det. Det vil også 
fremgå av din spillekvittering.
Registrering kan også skje på nettet. Se mer på 
Norsk Tippings nettsider.

Hjelp oss å spre denne informasjonen til familie, 
slekt og venner slik at alle som spiller hos Norsk 
Tipping samtidig kan støtte klubben vår. 
Og det uten at det koster ei krone ekstra. 

Pr. 31. mai 2009 har 227 spillere registrert Freidig Sportsklubben som sin grasrot-
mottaker. Det har gitt klubben kr 45.244,- i grasrotmidler til fordeling 

i avdelingene. BRA – men vi må klare å få enda flere støttespillere.

STØTT KLUBBENS BARNE-
 OG UNGDOMSARBEID

Returadresse: Sportsklubben Freidig 
Postboks 4642, 7451 Trondheim


