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TrønderEnergi
blir Gullsamarbeidspartner
til Skandia Cup og Freidig fotball
les mer på side 27

Vinterstemning på Freidigbanen 15. januar 2010. Foto: Jørgen Geving

HUSK HOVEDKLUBBENS ÅRSMØTE
Freidighuset torsdag 4. mars kl. 19

HOVEDSTYRET & TILLITSVERV
ARBEIDSUTVALGET
LEDER
Ulf-Erik Hansen, Asbjørnsensgt. 11, 7052 Trondheim
ulf-erik.hansen@trondheim.kommune.no
NESTLEDER

(P)
73 53 18 28

(A)
Mobil
72 54 03 08 95263923

Trond Kvamsdal, Th. Pettersensv 19, 7049 Trondheim			
Trond.Kvamsdal@sintef.no
Jørgen Geving, Pinebergveien 38, 7045 Trondheim
73 91 76 82		
jogeving@online.no, freidig@freidig.idrett.no
Liv M. Aakerli, Sigurd Jorsalfarsv. 30, 7052 Trondheim			
laakerli@online.no
Ida Langås, Sandgata 29, 7012 Trondheim			
ida_langaas@hotmail.com

93058702

STYREMEDLEM Jan Erik Buan, Freidigstien 14, 7022 Trondheim
73560169		
janerik.buan@ramboll.no, janerik.buan@online.no
STYREMEDLEM Kjell Skoglund, Paul Fjermstadsv. 20, 7052 Trondheim			
solkjell.skoglund@gmail.com

93243099

DAGLIG L/ØK.
SEKRETÆR
REDAKTØR

AVDELINGSLEDERE
ALPIN
Aksel Stautland, Nedre Alle 1A, 7030 Trondheim
73532673 		
aksel.stautland@broadpark.no,
FOTBALL
Gaute Moldestad, Engveien 25B, 7046 Trondheim
73917772		
gaute.moldestad@broadpark.no
HåNDBALL
Lasse Kilaas, Lidarende 5, 7051 Trondheim
92662200		
laki@online.no, lasse@nordicprint.no
ORIENTERING Øyvind Schjelderup, Margrethesgt 7, 7030 Trondheim		
oschjelderup@yahoo.no
FRIIDRETT
Håkon Hovstein, Østre Moholttun 9, 7048 Trondheim
73 93 81 18		
hahovste@online.no
INNEBANDY
Knut -Arild Farnes, Ole Hogstadsvei 24B, 7046
73917747
73584705
kafa@statoil.com
HUSSTYRET
LEDER

40219801
45613747

94277807

90983598
91661252
92662200

93069899
93258059

73 91 76 82		

90958908

73 51 04 84		

91836484

HYTTESTYRET
LEDER
Svein Christiansen, Lillebergv. 12D, 7052 Trondheim
73 94 06 72
NESTLEDER
Karl Erik Rønning, Olav Magnussonsv. 1, 7046 Tr.heim 73 91 82 83		

91112493

NESTLEDER

Jørgen Geving, Pinebergv. 38, 7045 Trondheim
jogeving@online.no, freidig@freidig.idrett.no
Per Bue, Sandgt. 16, 7012 Trondheim
prbue@online.no

90958908

LEDIG JOBB I SPORTSKLUBBEN FREIDIG
Klubben planlegger å engasjere en person til deltidsjobb på klubbhuset.
Arbeidsoppgavene som ligger under Hovedstyret og Fotball/Skandia Cup, vil være registrering
og ajourføring av medlemsregister, utsendelse av kontingenter og aktivitetsavgifter og følge opp disse.
Betale regninger på nettbank og følge opp påmeldinger og innbetalinger til Skandia Cup.
Andre oppgaver kan bli innkjøp av varer til kiosken og ansvar for fotballavdelingens material bod.
Vi ønsker oss en positiv person som er datakyndig og har god serviceinnstilling.
Du må være fleksibel og villig til å ta i et tak når behovet er der.
Fleksibel arbeidstid på 15-20 timer i uka. På sikt kan det være aktuelt å utvide jobben.
Lønn og andre opplysninger får du ved å ta kontakt med klubbens Daglig leder Jørgen Geving.
Tlf 90958908. Eller e-post til : jogeving@online.no
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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 i avdelingene jobbes intenst for å få fram
de ulike avdelingers årsberetninger. Det blir spennende og forhåpentligvis hyggelig lesning.
Klubbens medlemsmasse vokser fortsatt raskt. Vi har aldri hatt så mange medlemmer tidligere. I skrivende stund har vi registrert 1933 medlemmer. Størst rekruttering har Innebandy og Fotball. Det er hyggelig, men gir oss også et stort ansvar for
å følge opp de håp og forventninger et medlemskap 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. Klubbhuset vårt framstår i ny drakt med nytt ytterpanel, og det er ferdig isolert. I tillegg har vi fått ny
garasje, lagerrom og speakerbod. Jeg vil for dette rette en stor takk til Per Bue og hans arbeidslag som
utrettelig jobber for klubben vår. Huset er mye i bruk både til hverdagsarrangement og ellers til ulike festlige
anledninger. Ellers er det på sin plass igjen å minne avdelingene om at det er anledning til å leie Fjellseterstua, en perle i Bymarka. Den egner seg meget godt til samlinger eller hyggekvelder for utøverne.
Alle som deltar i spill hos Norsk Tipping, kan fortsatt bidra og støtte klubben vår. Klubben er innmeldt i Frivillighetsregisteret, og vi får fortsatt Grasrotandel av spilleinnsatsen. Inntekten har økt, men vi har fortsatt mye å
gå på. Det koster deg ikke noe ekstra, men av din spilleinnsats kan du gi 5% til klubben. De som leverer inn
sin ukentlige lottokupong, kan altså samtidig støtte klubben.
Som breddeklubb har vi meget stor sportslig aktivitet og enkelte kommende stjerner viser seg fram. Hovedstyret ser det fortsatt som viktig å sette fokus på gode holdninger som bygger på et positivt verdigrunnlag.
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.
Avdelingene drives godt med stor sportslig aktivitet. Jeg vil gratulere fotballavdelingen og Skandia Cup som
har fått i stand en meget lukrativ 3-årig sponsoravtale med Trønder Energi. Vi ønsker dem velkommen som
samarbeidspartner!
Gunnar Dyrendahl slutter dessverre sitt arbeid for klubben. Hans innsats og iherdighet har vært enorm gjennom arbeidet i kiosken og med klubbens medlemsarkiv. Takk for utrettelig arbeid nedlagt gjennom mange
år!
Valgkomiteen har en jobb å gjøre for å få brikkene på plass før årsmøtet. Noen utskiftninger blir det i hovedstyret. Viktige verv skal besettes. Jeg har tillit til at valgkomiteen vil finne de riktige kandidater og vil med
dette ønske dem lykke til!
Velkommen til årsmøte torsdag 4. mars!

Støtt klubben med
DIN Grasrotandel!
Når du leverer inn din spillekupong sier
du at du vil støtte Freidig Sportsklubb.
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Hilsninger & Takk
Hjertelig takk for hyggelig hilsen til min 80-årsdag! Det er ikke så vanskelig å bli mindre ung
når formen fortsatt er fin ! Det var hyggelig å
få besøk fra Hyllkaka med en nydelig blomsterbukett. Hjertelig takk !
Hilsen Fredrik Hellen
Hjertelig takk for oppmerksomheten på min
80-årsdag, - for hyggelig hilsen fra Sportsklubben Freidig og vakre blomster fra Hyllkaka.
Hilsen Per Jørgen Nergaard

Gunnar Bragstad til minne

Hjertelig takk for hyggelig hilsen i anledning min
75 års dag. I reparasjonsalderen er det stor
fordel å ha humoristisk sans.
Svein Christiansen
Hjertelig takk for hilsen fra Sportsklubben
Freidig og Hyllkaka i forbindelse med min 60årsdag.
Beste hilsen Knut Lillealtern
Hjertelig takk for vennlig hilsen i vår mors
bisettelse.
Tore Valstad, Irene Valstad Simonsen

Til minne

Så har nok en Freidiggutt lagt ned sin vandringsstav. Gunnar Bragstad døde i sitt hjem 4.februar 85 år gammel.
Gunnar ble medlem i klubben i 1946. Han hadde ikke selv noen aktiv karriere, men jobbet i mange år som
skiinstruktør. Gunnar var levende interessert i all sportslig aktivitet i klubben, og fulgte godt med de aktive
som representerte klubben vår.
Selv var han en aktiv og positiv medhjelper i mange arrangement. Bridge spilte han sammen med andre
Freidig-gutter i over 50 år.
Gunnar var en veldig omtenksom og raus kar. Han kunne dukke opp på klubbhuset med en blomst før jul,
After Eight på Fjellseterhytta, og drikke til Hyllkakas julemiddag.
Under Skandia Cup på Lade husker jeg at han flere år var en innom og fulgte med. Da kunne kjøpe seg en
brus, betale med en hundrelapp, men
ville ikke ha igjen penger. ”Det får gå
til klubben”, pleide han og si.
Gunnar var interessert i musikk, og
meget dyktig til å spille på munnspill.
På Hyllkakas julebord i 2009 var det
Gunnar som spilte til alle sangene
ved bordet. Det er et flott minne om
Gunnar.
Gunnar Bragstad ble ridder i Hyllkaka
i 1980, kommandør i 1988 og Storkors
i 1997.
Vi lyser fred over Gunnars minne.
Jørgen Geving
Her er Gunnar med startnummer på
brystet og deltager i Hyllkakrennet i
2009. Da var han 84 år gammel.
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H Å N D B A LL

Dugnadsånden
var tilstede!
Alle vet kanskje ikke at ordet “dugnad” ble
kåret til Norges nasjonalord i 2004.
Dette sier mye om folkesjelen i landet og ikke minst
mye om sjelen til alle de fantastiske foreldrene i Freidig
Håndball som yter maks dugnadsånd. Vi har gjennomført en fantastisk innsats på juledugnaden i Trondheim
Spektrum og bestått med glans. Vi har rigget og ryddet
ca. 20.500 pulter og stoler i Spektrum. Dette gir lagene
større økonomisk frihet og barna et mye bedre tilbud
uten at det gjør lommeboka enda slankere. Nå er vi i
gang med innsatsen som parkeringsvakter i Bymarka
og det gleder oss å se at flere av lagene gjør denne
innsatsen til en sosial ”happening”. Lagene samles i
eller ved skileiken, griller og koser seg mens de deler
på vaktholdet. Freidig ønsker å kunne tilby noe til alle
barn uansett familiens
”økonomiske status”
og dugnad gjør dette
mulig for noen. Dugnad har også med
samhold å gjøre, det
er en aktivitet som
forteller oss mye om
hvem vi er. På vegne
av styret vil jeg rette
en stor takk til alle
foreldrene i Freidig
Håndball som gjør
dette mulig. Små
oppgaver er også
store!
Lasse Kilaas
Leder Freidig Håndball

Til ettertanke :

Fra en foresatt til Freidigbarn har vi mottatt denne
mailen :
Jeg regner med at du treffer avdelingslederne snart. Du kan gjerne minne dem på at
styremedlemmer/lagledere/oppmenn osv. bør gi
beskjed videre helt ut til lagene (de foresatte) om
når det er frist for å skaffe stoff til medlemsbladet.
Jeg har heller ikke hørt noe fra noen om kunstlotteriet, lurer på hvorfor.

Medlemsbladets
blomst

går til Gunnar Dyrendahl.

... Eller som de fleste på Freidigbanen
kaller han ”Gunnar i kiosken”.
Gunnar har vært engasjert i klubben siden
tidlig på 90-tallet. Han er litt som poteten
Gunnar. Dvs. han kan brukes til mye. Hovedansvaret hans har vært drift av kiosken
fra tidlig ettermiddag til langt på kveld
(midnatt enkelte dager). 7 dager i uka
året rundt har Gunnar vært på plass i
kiosken. På dagen sitter han på kontoret og har ansvaret for hovedklubben og fotball sine medlemsregister
og innkreving av kontingenter m.v.
Han kjenner navnene på de aller
fleste Freidigfamilier, vet hvor de
bor, ja til og med hvilken farge det
er på postkassen deres. For Gunnar bringer også ut 3-400 brev og
medlemsblad flere ganger i året.
Nå vil Gunnar dessverre pensjonere
seg fra sin jobb i klubben. Klubben
takker deg for trofast jobbing gjennom mange år. Medlemsbladets
blomst er vel fortjent.
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ALPINT

Travle dager for alpinavdelinga
Til tross for en vinter som lenge var kald og snøfattig, har klubbens alpinavdeling vært
på ski i sin hjemmebakke Vassfjellet siden midten av desember. Nå er snøen på plass,
det er færre kuldegrader, og en kommet så langt i sesongen at treningene går regelmessig på mandager, tirsdager og torsdager, litt avhengig av alder og hva den enkelte har tid
og lyst til å være med på. Her er noe for en hver.
Konkurransesesongen startet med Sesongstarten
på Oppdal, et årvisst storslalomrenn i Stølen. God
deltagelse fra både Trøndelag og Møre. Selv har
Freidig Alpin fulgt opp med renn i Vassfjellet, først
Helene Cup 20.. /21 januar, deretter Småalpinisten
27./28 januar. Det har stilt mellom 65 og 70 løpere
til start i alle rennene, med løpere fra både Oppdal,
Stjørdals Blink og Freidig.. Flott vær og god stemning preget arrangementene, godt hjulpet av flotte
prestasjoner fra liten og stor.
Vandrepokalene som deles ut hvert år ifm. Helene
Cup til beste jente og gutt i årsklassene 12/13 og
14/15 gikk i år til Juni Øverland (12/13) fra StjørdalsBlink, Håkon Evjen (12/13), Freidig, Embla Riise
Falksete (14/15), Oppdal, og Hans Jørgen Jøssund
(14/15) Freidig. Gratulerer til disse, og til alle de
andre som deltok.
Saft og kaker er et fast innslag når det er
barneskirenn i Vassfjellet. I forbindelse med Småalpinisten benyttet Alpinavdelingen anledningen
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til å samle inn penger til Haiti. Godt og vel 2.000
kroner kom inn. Takk til Audhild for initiativet.
Foreldre fra Freidig Alpin stilte mannsterke på dugnad når Oppdal Alpin arrangerte FIS-renn på Oppdal tidlig i januar. En ganske så iskald opplevelse,
men mye flott skikjøring også fra løpere fra Freidig
Alpin.
Det har kommet til en del nye fjes i løpet av høsten, noe vi setter stor pris på. Det er imidlertid god
plass til flere. Info om treningstider og hvem som er
kontaktpersoner for de ulike aldersgruppene finner
en på www.freidigalpin.no, vår nye nettside som når
dette skrives er på vei opp og stå.
Husk at selv om det av og til er grått og vått i
Trondheim på vinterstid, så er det ofte flott skiføre i
Vassfjellet. Håper å se så mange som mulig på ski
i løpet av vinteren!
Av: Aksel Stautland, Leder Freidig Alpin

FREESTYLE

Freidig Freestyle & Rødde
Folkehøgskole i samarbeid om
konkurranseserie for jibbere!
Årets konkurranseserie for jibbere, eller moderne freestylere om man vil, startet i Oppdal onsdag 27 januar i år. Dette var den første konkurransen i Sparebank 1 SMN Show &
Style. En serie på 5 konkurranser med 3 railjams og 2 hoppkonkurranser. For detaljer
se www.friflyt.no (oppslag datert 22.01.2010), det nasjonale nettstedet for denne typen
idrettsutøvere. Oppslaget på Fri Flyt er vår invitasjon til potensielle deltagere.
Fredig Freestyle og Rødde Folkehøyskole står som
sportslige arrangører av konkurranseserien, med
Sparebank 1 SMN som viktig samarbeidspartner
med flinke folk og ressurser på arrangement og
gjennomføring.
Moderne freestyle er
akrobatikk på ski med
tupp i begge ender. I
modenhetsgrad er vi der
snowboard var for 10 år
siden. Litt uorganisert,
og vannvittig populært. I
aldersgruppen under 30
år kjører 85 % twintipski
i alpinbakkene. Dette er
sannsynligvis den raskest voksende idretten i
Norge, og en idrett som
vokser i alderen 14-16
år. Den aldersgruppen der mange andre
idretter sliter med frafall.
Mange norske utøvere
med PK Hunder og Andreas Håtveit i spissen
har allerede etablert seg
i verdenstoppen. Eget
landslag er i etableringsfasen i regi av Norges
Skiforbund.
Årets Sparebank 1 SMN
Show & Style, som er det
andre i rekken, har et litt
større format enn i fjor.
Med mål om at vi skal gjøre noe enda tøffere neste
år. Gjerne som et roadshow i Midt-Norge som gjen-

nom vinteren gir jibberne i regionen et godt tilbud,
og foreldre og andre tilskuere god underholdning.
Det arbeides aktivt for å lage en god ramme rundt
denne new school skileiken uten at energien og
engasjementet organiseres bort.
Startskuddet for
konkurranseserien ble
markert med en flott
helsides annonse i Adresseavisen Boligavis i uke 4
(se vedlegg).
På nyåret fikk også
Freidig Freestyle ny hjemmeside: www.freestyle.
freidigalpin.no
Dette har lenge vært en
etterlengtet informasjonskanal både for utøvere/
medlemmer, foresatte,
og ikke minst for de som
driver styringsgruppa i
Freidig Freestyle.
Siden ble “offisielt” åpnet
fredag 22. januar, og
det blir nå langt lettere å
holde seg orientert om
hva som skjer i Freidig
Freestyle til enhver tid gå inn og ta en titt!.
Eksempelvis vil all informasjon vedrørende
treninger og arrangement/
renn bli lagt ut på denne
siden. Siden skal være et
levende informasjonsmedium for klubben, hvilket
betyr at det fortløpende legges ut informasjon.
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G-Sport på lag med

klubben din!

Husk alltid klubbkortet
ved handel i våre butikker.

www.gsporttrondheim.no

G-Sport Cabo

Tlf. 73 95 40 40

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

Sorgenfriveien 9 • 7037 Trondheim

Tlf. 73 82 12 12

Mail: mona@offset-trykk.com
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catering selskapslokale
www.haralds-selskapsmat.no

73 84 88 00

ÅRSBERETNINGER
Sportsklubben Freidig. Org. nr. 937 450 761.
Årsmelding 2009 fra Hovedstyret
1.0 STYRETS SAMMENSETNING
Klubbens hovedstyre (HS) har i arbeidsåret 2009 hatt følgende
medlemmer:
Leder: Ulf Erik Hansen, Nestleder Trond Kvamsdal, Sekretær Liv
M. Aakerli, Styremedlem Ida Langås, Jan Erik Buan, Knut Skoglund og Jørgen Geving. Disse utgjør Arbeidsutvalget(AU).
Fra avdelingene har følgende representert sin avdeling: Fotball
Gaute Moldestad leder, Friidrett Håkon Hovstein leder, Håndball
Lasse Kilaas leder, Orientering Øyvind Schjelderup leder, Alpin
Aksel Stautland leder, Innebandy Vibeke Moe nestleder.
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 administrative leder, og
ivaretatt klubbens felles interesser med tilstedeværelse på klubbkontoret og jobbing fra sitt hjemmekontor.
Jørgen har ivaretatt og koordinert hovedklubbens arbeid og
oppgaver i samarbeid med AU. Spesielle oppdrag er økonomioppfølging og ansvar for medlemsregister og medlemskontingent.
Jobben medfører også daglig regnskapsoppfølging 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.
Martin Sætherhaug har tatt seg av regnskapsføringen for alle
regnskap som ligger under HS, samt for avdelingene Håndball og
Alpint.
2.1 Møter og arrangementer
Mellom årsmøtene er det avholdt møter i klubbens arbeidsutvalg
(AU) og hovedstyret (HS). Det har vært avholdt 6 HS møter, og
AU møter normalt i forkant av disse. I tillegg har leder og adm.
leder hatt flere ”kaffemøter” på klubbhuset også i 2009.
2.2
• Ola Evjen - Leder i Alpinkomiteen, Sør-Trøndelag 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, Ola

Aalde og Gunn Kari Hygen. Trond Ekker måtte trekke seg som
medlem dette året pga sykdom. Nytt medlem ble Mads Iversen.
Rådet var innkalt til julemøte i HS og har på nyåret hatt en del oppgaver for behandling og uttalelse.
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 utarbeidet i 2008 en ny lov for klubben som var til behandling i AU, behandlet av Rådet og fremlagt på årsmøte 5. mars
2009.
NIF har imidlertid oppfordret oss til å bruke basis lovnorm for klubbens lov, og la andre
interne klubbestemmelser inngå i en organisasjonsplan.
Omarbeidelse er foretatt og ny lov og organisasjonsplan blir fremlagt for årsmøtet i 2010.
2.5 Viktige administrative vedtak og saker i driftsåret
• Klubben er medlem i Frivillighetsregisteret, og mottatt midler
fra Grasrotandelen.
• Klubben har godkjent Freestyle som egen gruppe under
Alpin.
• HS har godkjent nødvendig renovering av klubbhuset,
og blitt orientert om status.
• Vedtak om å støtte bygging av garasje etter omfattende
hærverk på traktor som kostet kr 58000,- i reparasjon.
Støttet med midler fra Per Jystad Arv.
• Klubbens lov er revidert, og ny organisasjonsplan er utarbeidet.
• HS har hatt god orientering vedr. prosjektet Gråkallen Skipark og støtter det arbeid som er gjort i arbeidsgruppen.
• HS har aktivt fulgt opp arbeidet med hallproblematikken i
nærområdet på Eberg.
• HS har organisert Allidrett både vår og høst ved Berg og
Eberg Skole.
• Klubbens Fonds er under revurdering mht statutter.
• HS har hatt god orientering om VM 2010 i Orientering,
og ser frem til arrangementet.
• HS har godkjent og delt ut en minnegave på kr 5000,- fra
Per Jystads Arv.
• Klubbens felles arrangement Tordenskioldløpet vellykket
gjennomført og med et fint økonomisk tilskudd til avdelingene. Vedtak om å fortsette med dette arrangementet.

3.0 MEDLEMSSTOKKEN
			
Avdeling
0 - 12 år
ALPIN
17 (18)
FOTBALL
131 (114)
FRIIDRETT
0		
HÅNDBALL
57 (61)
INNEBANDY
19
(9)
ORIENTERING
30 (30)
Ski Nordisk
0		

Kvinner		
13 - 19 år
20+		
38 (36)
49 (51)
96 (104)
120 (103)
2
8
63 (58)		 59 (60)
22 (24)		 44 (9)
26 (26)		 76 (75)
0		
2		

		
Menn		
		
0 - 12 år		 13 - 19år
20+		
46
(43)
170 (78)
91
(84)
184 (194)
180 (154)
229 (209)
0		
0
35
24
(23)
34
(38)
42 (42)
98
(49)
76
(41)
7
(3)
38
(36)
34
(32)
99
(96)
0		
0 			
16

SUM
2008
315 (310)
940 (878)
45
279 (282)
266 (135)
303 (295)
19

Freestyle (medregnet i ALPIN )

1

0

11

0		

8		

7

68		

7		

3

2		

8

76		

85

Tallene i parentes viser tilsvarende tall i 2008
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Totalt antall medlemmer registrert i klubben : 1933
medlemmer
Medlemstallet for 2009 har steget med 159 medlemmer fra
året før. Da var antallet 1774.
Innebandy og Fotball er de avdelingene som har fått flest nye
medlemmer i 2009.
Summeres tallene for avdelingene ser vi at hele 215 medlemmer er registrert i flere avdelinger. Flest i kombinasjonen
Fotball/Håndball/Innebandy.
Det betenkelige i vår medlemsmasse er at klubben fremdeles
har kun 101 medlemmer i alderen 20-25 år. (I 2008 var tallet
89 medlemmer)
Klubbens medlemsregistrering følges fortsatt opp kontinuerlig, og det er hovedklubbens register som legges til grunn for
rapporter til det offentlige. Registrerte medlemmer gir også
fordelingsprosenten for tilskudd til avdelingene.
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. Men dette
igjen er avhengig av rapportering fra avdelingenes trenere og
ledere.
4.0 MEDLEMSBLADET
Medlemsbladet utkom med 3 utgaver i 2009 med Ida Langås
som redaktør. Tre fine blad som sendes ut til medlemmene.
Annonseinntektene er dessverre meget små, så her kunne det
være på sin plass å få inn noen flere kroner.
5.0 ØKONOMI
5.1 Avdelingene
Offentlige tilskudd fra stat og kommune er omtrent på samme
nivå som før.
Fra Grasrotandelen i Norsk Tipping har klubben i 2009 mottatt
kr 138721,- som er fordelt avdelingene. Pr 1. Januar hadde
klubben 227 spillere og pr 31.des. 315. Vi burde klart å verve
flere til å støtte klubben vår. Vi har kanskje ikke vært flinke nok
i år dersom vi sammenligner oss med en del andre klubber.
Men her får vi jobbe videre alle sammen.
Utstyrsavtalen med G-Sport Cabo hvor medlemmer som
bruker sitt medlemskort oppnår rabatt for seg selv, og kreerer
bonuspenger til klubben, fortsetter. I 2009 fikk Fotball, Håndball og Innebandy vel kr. 40.000,- fordelt i bonus for medlemmers kjøp.
Orientering, Håndball og Alpin har bra økonomi, og har avsatt
penger på sparekonto i tillegg til driftskontoer. Fotball har hatt
en fin inntekt fra årets Skandia Cup, og økonomien er dermed
tilfredsstillende. Fotball har også i 2009 satt av kr. 240.000,- til
kunstgressbanen. Innebandy har også et positivt driftsregnskap for 2009, men som ny avdeling har de ingen avsatte
penger å dra nytte av i sitt arbeid med å aktivisere stadig flere
medlemmer.
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. HS har
bidratt med kr 24000,- til klubbhusets drift og kr 12000,- til
Fjellseterstua.
Ingen avdelinger bidrar til drift av disse eiendommene, og alle
avdelinger 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
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Valg av medlemmer til hovedstyret (AU) har gått greitt, flere
fortsetter år etter år og det viser at HS har hatt godt miljø og
at folket trives sammen. Driften og ikke minst det store ansvar
hovedstyret 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 utenforstående. Freidighuset er betjent mandag- fredag i tiden
0900-1200 idet en av ”husets menn” da normalt er tilstede.
All utleie både av Freidighuset og Fjellseterstua foregår fra
klubbhuset.
4.2 Freidig på internett
Hovedklubbens web-side er blitt ny i 2009 og fungerer bra.
Denne har nå et brukervennlig program hvor også innmelding
i klubben kan skje. Fotball, Håndball, Innebandy, Orientering,
Alpin, Skandia Cup og Tordenskioldløpet har alle fine og representative web-sider som er klubbens ansikt utad. Alpin jobber
for tiden med å lage en ny og mer brukervennlig web-side.
Utfordringen for klubben er å holde sidene ajour og aktuell til
enhver tid.
5.O. ARRANGEMENT
5.1 Tordenskioldløpet
Avdelingenes eneste felles arrangement nr. 30 ble fullført med
ca 500 løpere.
Flott felles dugnadsinnsats denne ettermiddagen på Lade gjør
at arrangementet går greitt unna. Det ble nok en trivelig arrangementskveld i god Freidig ånd. Arrangementet vil fortsette
i samme ånd og opplegg. Overskudd for dette arrangementet
deles på avdelingene etter ansvar og antall personer som jobber dugnad. I 2009 ble kr 80.000,- fordelt til avdelingene etter
arrangementet.
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.
Ta en tur på Lade onsdag 5.mai kl 1900 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 50
gjester på Kvilhaugen denne gang, julelunsj med 27 gjester og
ikke minst Hyllkakrenn med 20 ”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
Hyttestyret har ikke hatt de store arbeidsoppgavene i 2009,
men Svein Christiansen har sørget for at diverse vedlikeholdsarbeid er gjennomført.
Økonomisk har hytta mottatt et drifts tilskudd på kr 20.000,- fra
Per Jystads Arv. Driften ellers finansieres av tilskudd fra HS og
”kaffepæng” fra Hyllkakgjengen.
Planene om nytt kjøkken er revidert. Det er ønske om å
beholde nårværende 50-talls stil men male opp kjøkkenet. I
tillegg skal det i løpet av våren monteres ny vifte, komfyr og
oppvaskmaskin. Rykter om svai i kjøkkengulvet skal undersøkes ifm dette arbeidet.

Avdelingen leier hytta gratis. Ellers litt utleid til medlemmer,
men ingen ekstern utleie.
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 fortsatt i god stand.
8.0 FREIDIGHUSET
Klubbhuset på Eberg brukes av alle avdelingene, og er i
utgangspunktet klubbens kontor for daglig drift. Mange stikker
også innom på dagtid for en prat og en kopp kaffe. Freidigmiljø heter det. Husets vedlikehold og utleie er huskomiteens
ansvar, og blir til daglig glimrende ivaretatt av Hilmar Løkke.
Noe slitasje merkes etter hvert. Det diskuteres utskifting av
kjøkkenet dersom økonomien tillater det etter det store arbeid
som startet i høst og beregnes ferdig i løpet av mars 2010. Da
har huset fått ny kledning og blitt fullstendig etterisolert.
Dette finansieres av klubbhuset med et tilskudd på kr 40.000,fra Per Jystad arv.
Arbeidet har vært ledet av Per Bue og i meget godt samarbeid
med snekkerlinja ved Brundalen vg skole.
Samtidig er det i denne perioden og i regi av huskomiteen
også bygget et nytt tilbygg på verandaen, samt en stor garasje ved huset. Garderobene er også omarbeidet.
Disse prosjektene blir finansiert av fotball.
Klubben forvalter med dette flotte anlegget store verdier, og
det hele presenterer klubben på en fin måte. Huset har bra
økonomi.
9.0 EGNE ANLEGG
Klubbens største ikke idrettsaktiva er Klubbhuset, Kunstgressbanen og Fjellseterstua.
Banen er åpen også på vinteren og blir brøytet med egen
traktor. Dette har medført en enorm stor aktivitet på Eberg hele
året. Klubben er også medeier i Ballbingen ved Eberg Skole.
10.0 UTMERKELSER
På klubbens årsmøte 2009 ble følgende æresbevisninger
utdelt:
Klubbens Diplom utdelt til Solveig Angell Pettersen, Trude Olafsen, Berit Fossum, Lill Connie Furu og Trond Kvamsdal.
Fortjenstmedalje ble tildelt Leif Johansen, Bernt Rognes og
Niels Ulleberg
Klubben tildelte Per Jystads Minnegave 2009 Freidig Fotball
Damer som vant 3.divisjon og rykket opp i 2. Gaven er på kr
5000,11.0 ARRANGEMENT
Sportsklubben Freidig er fortsatt en stor og dyktig arrangør
hvor både Orientering og Alpin har hatt flere arrangement.
Fotballavdelingen arrangerte sin tradisjonelle turnering Skandia Cup for 35. 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 2009
på Eberg og Berg skole.
Opplegget har som vanlig 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. Det vises til
avdelingenes egne årsmeldinger, men vi vil gjerne nevne noen
av prestasjonene her.
HS gratulerer fotballjentene som ble kretsmestre i 3. Divisjon
i 2009 og er klare for 2. Divisjon i 2010. Flere alpinister har
hatt en fin sportslig sesong. Vi nevner Nora og Frida Stang,
Robin Brauti, Stian Halsen, Jon Reidar Steen, Markus Nilsen,
Edmund Randers og ”veteranen” Trine Bakke som alle har
fine sportslige resultater. I orientering gir avdelingens satsing
på yngre løpere resultater etter hvert. Karen Oline Kolstad
fikk 5. Plass i langdistanse D14 år, og Brage Sæther 6.plass i
sprint H15 år under Hovedløpet som er uoffisielt NM for yngre.
Honnør også til Hanne Sandstad for NM - bronse i mellomdistanse. Flere av Freidigs veteraner er i verdenstoppen på flere
distanser i sine klasser.
13.0 KONKLUSJON
Sportsklubben Freidig er fortsatt en klubb for breddeidrett der
utøverne kan få utfolde seg i trygge omgivelser.
Klubbens aktive avdelinger i 2009 er Alpin, Fotball, Håndball,
Innebandy og Orientering. Freestyle er blitt en egen avdeling i
Alpin fra 2009.
Friidrett er ”sovende” avdeling, og ingen aktive. Avdelingen
opprettholdes bl.a. på grunn av at klubben arrangerer Tordenskioldløpet.
Forberedelser til VM i Orientering i 2010 er i full gang med
Sp.kl. Freidig som medarrangør.
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.
Hyllkaka er fortsatt klubbens største miljøbærer. En unik historisk Huusorden som samler og knytter Freidigfolk sammen
lenge etter at medlemmers sportslige og administrative tid er
over.
Hovedstyret takker alle som i 2009 har bidratt til klubbens
beste. En spesiell takk til trofaste tillitsvalgte som gjør en fantastisk innsats. Takk også til foreldre som følger sine håpefulle,
og heier på Freidig.

Ulf-Erik Hansen
Leder

Trond Kvamsdal
Nestleder

Jørgen Geving
Adm leder

Liv M. Aakerli
Sekretær

Ida Langås
Styremedlem

Jan Erik Buan
Styremedlem

Gaute Moldestad
Leder Fotball

Lasse Kilaas
Leder Håndball

Øyvind Schjelderup
Leder Orientering

Håkon Hovstein
Leder Friidrett

Aksel Stautland
Leder Alpin

Vibeke Moe
Nestleder Innebandy
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Huskomiteen ‘09

Fjellseterstua ‘09

Huskomiteen har ”som vanlig” siden huset ble bygget i 1991
bestått av Jørgen Geving, Per Bue og Hjørdis Geving. Ny
medlem i 2009 ble Olav Hårstad.
Daglig drift med ansvaret for utleie har vært ivaretatt av Hilmar
Løkke. Han gjør en kjempejobb for klubben. I tillegg er Gunnar Dyrendal på kontoret og jobber vesentlig med medlemsregistrering. Klubbens kontor er betjent mandag-fredag
mellom kl 0900-1200.
Våren 2009 begynte vi å diskutere behovet for skifting av
panel på klubbhuset, og på sommeren fikk vi kontakt med
snekkerlinja på Brundalen v.g. skole som var interessert i en
slik jobb.
Dette ble et scoop for oss, og med en slik positiv lærer som
Leif Lassesen, som hadde vært fotballtrener en tid i klubben,
kom vi i gang med planlegging slik at arbeidet kunne starte
tidlig på høsten. Selvfølgelig under ledelse av Per Bue. Huset
har mottatt kr 40.000,- i støtte fra Per Jystads arv til dette arbeidet. Det ble bestemt at vi skulle lekte ut veggene og legge
ekstra isolasjon. Dette har vi allerede merket på huset i den
kalde vinteren vi har hatt. Elevene jobber mandag og tirsdag,
så det har selvsagt tatt tid, men det viste vi. Det er utrolig billig
arbeidskraft. Arbeidet ventes ferdig i løpet av Mars 2010.
Med hærverk for kr 60.000,- på innleid traktor ønsket fotballstyret seg en ny garasje, men dette bare trakk ut i tid.
Huskomiteen trådte til og i samarbeid med snekkerne fra
Brundalen fikk vi opp en garasje på 42 kvm på rekordtid.
Garasjen ble støttet med kr. 40.000,- fra Per Jystads arv.
Garasjen stod ferdig før jul, og ved en høytidlig åpning med
levende lys, kanapeer og fruktchampagne ble den døpt Bue
Bua.
Garasjen er bekostet av fotballavdelingen.
Fotballavdelingen og SC har vokst seg stor, og i løpet av vinteren har huskomiteen fått bygget et lagerrom på verandaen
over garasjen. Garderobene er under ombygging for å lage
flere separerte garderober. Disse utgiftene bekostes også av
fotballavdelingen.
Kiosken er totalt ombygget med gratis kjøkkeninnredning fra
Autronicahallen.
Driften av kiosken har ligget under huset fra dag en, og gitt en
god inntekt til huset.
Nå skal kioskdriften overtas av fotballavdelingen, idet Gunnar
Dyrendahl nå slutter med den jobben. Huset vil med det miste
en del inntekt.
Standarden på klubbhuset er fortsatt tilfredsstillende, men
vi merker selvfølgelig slitasjen etter hvert med mye utleie.
Vedlikehold er derfor nødvendig hvert år, og vi jobber nå med
å se om vi har økonomi til å skifte ut kjøkkenet som etter hvert
er blitt mye slitt. 20 år med utleie merkes.
Det er stor møteaktivitet på huset hele uka, og innen klubben
er fotballavdelingen naturligvis den største brukeren.
Ekstern utleie av 1. etasje foregår hele året i helgene. Her er
det bryllup, feiring av runde dager, slankekurs og mange andre aktiviteter. Også i år har vi hatt utleie på dagtid midt i uka
til Statens Vegvesen for skoleklasser på trafikkopplæring.
Huskomiteen har fortsatt ansvaret for vask og renhold av
garderobene.
Fotballavdelingens bane komite har ansvaret for stell og
vedlikehold av selve banen. Her samarbeider huskomiteen og
banekomiteen godt for å ivareta hele anlegget på beste måte
for klubben. Brøyterne er blitt en del av ”husfolket” så enkelte
dager er det mange kailla på huset.
Husets økonomi er tilfredsstillende i 2009.
Huskomiteen

Hyttestyret i 2009 har bestått av Svein Christiansen, Gunn
Kari Hygen, Nils Ulleberg, Karl Erik Rønning, Per Bue,
Hjørdis Geving og Jørgen Geving.
I 2009 har vi ikke hatt noen store arbeidsoppgaver på
gang, men hytta er ivaretatt med småarbeid utført først og
fremst av Svein. Han har fulgt opp hytta jevnt hele siste
året. Ja opptil flere ganger i uka. Svein har alene også tatt
jobben med å brøyte veg opp til hytta. Og ikke minst hatt
med mat til fuglene utenfor hytta !
Planene for renovering av kjøkkenet har vært mye diskutert
i det siste året.
Det er tydelig ønsker om å beholde 50 talls kjøkkenet slik
det er, og nå blir det da malt i løpet av våren.
Vi har fra Autronicahallen fått gratis vifte, komfyr og oppvaskmaskin, så det blir også montert ut på nyåret en gang.
Da vil det også bli sjekket hvorvidt kjøkkengulvet er modent
(overmodent) for utskifting.
Hytta har også i 2009 vært benyttet på tradisjonelt vis.
Hyllkakfolket 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.
Hovedstyret har som vanlig hatt sine vår og juleavslutninger på Fjellseterstua. Og gledelig er det også at fotball
og Skandia Cup har hatt en del møter og avslutninger på
hytta.
Ekstern utleie skjer bare til klubbmedlemmer.
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, samlinger
og løpskvelder.
Hovedstyret administrerer utleie av hytta, og hyttestyret
synes å merke større interesse enn på lenge. At klubbens
medlemmer tar hytta i bruk enda mer gleder oss.
Økonomisk har hyttas drift blitt dekket av bidrag fra hovedstyret på kr 12000,-,”Kaffepenger” fra Hyllkakfolket, litt leieinntekt, samt et tilskudd på kr. 20.000,- fra Per Jystads Arv.
Dette betyr at HS holder sin målsetting om at ingen
avdelinger skal betale for bruk av hytta.
For økonomisk status vises til regnskap som fremlegges på
årsmøtet 4.mars.
Hyttestyret

HUSK Å KJØPE LODD I
Sportsklubben Freidigs kunstlotteri
Inntektene fra lotteriet går til avdelingenes barne og ungdomsarbeid.

Takk for din støtte.
Gevinster:
Verdi kr.
6 Litografier av Håkon Bleken á kr 3000,- . ............................. 18000,3 Tegninger Fjellseterstua av L.O. Furseth á kr 1000,-............. 3000,6 Tegninger Bymarka og div av L.O. Furseth á 500,-.............. 3000,Samlet verdi kr.... 24000,Tillatt solgt: 4.600 lodd á kr 20,- Trekning 15. mars 2010.
Trekningen kunngjøres på klubbens hjemmesider. Vinnerne blir kontaktet.

12

FREIDIG ALPIN ‘09
- forkortet versjon
Styret for sesongen 2009-2010:
Leder:
Aksel Stautland
Nestleder:
Kjetil Wæhre
Sportslig leder:
Jacob Stang
Kasserer:
Frode Kvernrød
Sponsorkontakt: Erling Haug
Materiell:
Reidar Steen
Arrangement:
Trond Kvamsdal
Grupper med oppmenn og trenere sesongen 2009-2010
9 år & yngre:
Petter Olberg, Synne Hårstad,
		
Jannike Opheim
10 – 11 år:
Per Morten Schjetne, Johanna Aaker,
		
Atle Rolstadaas
12 – 13 år:
Ragnhild Børmer, Johanna Aaker,
		
Atle Rolstadaas
14 – 15 år, jr:
Kjell Håvard Jøssund, Helge Sandnes,
		
Joachim Nord
Freestyle:
Arild Berg, Ketil Hokstad, Eimund
		
Staverløkk (hovedtrener), Emil Tøndel		
strand, Vegard Øye, Espen B. Johnsen.
Andre funksjoner sesongen 2009-2010:
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
Valgkomite:		
Styrets arbeidsutvalg
Representasjon
Følgende personer representerer alpinavdelingen:
• Ola Evjen, leder i Alpinkomiteen, Sør-Trøndelag skikrets
• Håkon Neergaard, nestleder i Alpinkomiteen, Sør-Trøndelag skikrets
Økonomi 2009
Til tross for ambisjon om å gå i balanse eller bedre har
avdelingen gått med underskudd i sesongen 2008 – 2009.
Her skal nevnes at i nullbudsjettet lå en forutsetning om salg
av buss som ikke er gjennomført.
Buss ble reparert og avhendet etter årsmøtet høsten 2009.
Salget innbrakte NOK 80.000,-. Regnskapet for året 2009
viser at en nærmer seg balanse i driften, etter at en har
strammet inn på kostnadssiden. I denne sammenheng var
det også et viktig skritt i riktig retning at en ble kvitt driftskostnadene på bussen, som med dagens drift av avdelingen
ikke lenger kunne forsvares.
Avdelingen har fremdeles ikke lykkes i å erstatte inntektstapet etter at automatforbudet ble innført. Grasrotandelsregimet er oppe og går, men det er ennå meget usikkert
hvor mye dette vil gi av inntekt til avdelingen. Selv om en
har fått med seg nye sponsorer fra høsten 2009, så er
sponsormarkedet krevende, så avdelingen må i stor grad
budsjettere med aktivitetsavgift og inntekter fra eventuelt
dugnadsarbeid som påregnelige inntekter. På grunn av stor
arbeidsbelastning gjennom sesongen på foreldregruppen i
alpinavdelingen, har det ikke vært tradisjon for dugnader for
å skaffe inntekter. For fremtiden bør dette vurderes hvis en
finner effektive aktiviteter som lar seg gjennomføre uten at
vinningen går opp i spinningen.
Dette innebærer at man også fremover må arbeide ytterligere med å få begrenset kostnadene uten at dette går ut
over aktivitetsnivået i avdelingen. Samtidig vil avdelingen

fortsette å lete etter nye inntektsmuligheter slik at en kan
holde aktivitetsavgiften på et nivå som muliggjør nyrekruttering. En vil også søke å fordele innkreving av aktivitetsavgiften på to forfall.
Avdelingen har også denne sesongen gjennomført Bruktmessa som innbrakte et overskudd på ca kr 25 000,-. Dette
er vesentlig bedre enn 2008. Alpinavdelingen håper å
kunne bygge videre på erfaringene og opplegget fra høsten
2009, og dermed få enda større interesse rundt Bruktmessa
kommende høst.
Avdelingen økte for sesongen 2008/2009 aktivitetsavgiften
sammenlignet med foregående år, samtidig som en fjernet søskenmoderasjon. Dette var et nødvendig tiltak for å
bringe inntekter og utgifter i bedre balanse.
Avdelingen har videre hatt et begrenset overskudd av egne
arrangementer. - Avdelingen har videre søkt om – og fått –
tilskudd til div. anleggsinvesteringer.
Avdelingen har i løpet av året hatt ekstraordinære kostnader
knyttet til flytting av en av buene i Vassfjellet Skisenter. For
øvrig har avdelingen gjennom året ikke hatt større prosjekter
som har påvirket inntekts- eller kostnadssiden.
Alpinavdelingen har jfr. tidligere årsmøtevedtak i hovedklubben, fått overført midler fra den nedlagte Telemarksgruppen. Midlene står enn så lenge på konto, men avdelingen
ser for seg at pengene i hovedsak vil bli benyttet til å gjøre
ferdig arbeidene på den nye Freidigbua 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
markedsføring av disse og utstyr spesielt tilpasset trening
for yngre løpere, så som kortstaur, dusker etc.
Avdelingen gjorde forsøk på å dra i gang rekrutteringskurs
i Vassfjellet med oppstart medio februar, uten at en lyktes
med å realisere dette av ulike grunner. En har en plan for
slikt kursopplegg liggende, og en vil på nytt prøve å dra i
gang et slikt kurs til vinteren, da med tidligere oppstart slik
at en unngår kollisjoner med vinterferie og den travleste
renn- og smalingsperioden. Målsettingen er å lage et tilbud
for barn i alderen 7-8 til 10-11 år.
Egne arrangementer – alpine skirenn 2009
04.01.2009 Vassfjellet, FIS-renn		
05.01.2009 Vassfjellet, FIS-renn		
10.01.2009 Vassfjellet, Helenes Minne Cup		
11.01.2009 Vassfjellet, Helenes Minne Cup		
20.01.2009 Vassfjellet, Telenorkarusell
24.01.2009 Vassfjellet, Småalpinisten		
24.01.2009 Vassfjellet, Småalpinisten		
25.01.2009 Vassfjellet, Småalpinisten		
04.02.2009 Vassfjellet, Midtukecup
14.02.2009 Vassfjellet, Kretsmesterskap		
15.02.2009 Vassfjellet, Kretsmesterskap		
26.02.2009 Vassfjellet, Midtukecup		
10.03.2009 Vassfjellet, Telenorkarusell		
18.03.2009 Vassfjellet, Telenorkarusell
01.04.2009 Vassfjellet, Klubbmesterskap		

Avlyst
Avlyst
SSL
SL
SG trening
SSL/SG
SSL
SSL
SL
SL
SL
SSL

Sponsorstøtte
Sponsormarkedet har lenge vært krevende, spesielt etter
sommeren 2008. Det har vært jobbet mot ca. 20 nye mulige
samarbeidspartnere, men det har imidlertid ikke vært mulig
å få etablert noen ny hovedsponsor. Ved siden av en generell ”tørke”, er det åpenbart at vi konkurrerer med opp merksomheten til andre aktiviteter, som har en større oppslutning.
I sesongen 2008/09 har Freidig Alpin derfor
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kun sponsormidler fra annonsering i programheftet, hvor
det også var det mange som ikke ville fornye sine tidligere
avtaler.
Freidig Alpin har gjennom nye sponsoraktiviteter sikret seg
en håndfull nye sponsorer høsten 2009. Disse vil bli profilert
på alpinavdelingens nye hjemmeside, samt på henger, skriv
fra avdelingen med mer. Freidig Freestyle har klart å sikre
seg arrangementsponsor både for vinteren 2009/ 2010. Vi
setter stor pris på at sponsorene stiller opp for skiidretten,
og vi vil arbeide for at de føler at de får igjen for samarbeidet
gjennom å fremstå som gode ambassadører.
Avdelingen håper at klubbens medlemmer også i fortsettelsen kommer med tips om mulige samarbeidspartnere,
store og små.
Bruktmessa, oktober 2009
Bruktmessa ble avholdt første helg i november (siste helg i
oktober) i lokalene Bilcentrum, som velvilligst stilte disse til
vår disposisjon. Omsetningen av brukt utstyr var høyere enn
i 2008, og arrangementet ble godt besøkt, mye takket være
informativ redaksjonell omtale i Byavisa samt annonsering.
Mye bra og variert utstyr ble innlevert, men med det store
besøket kunne vi også i år solgt mye mer utstyr til barn og
fremdeles er ”vanlige” ski mangelvare.
Som ved tidligere bruktmesser ble det laget en enkel ”kafé”
for anledningen, hvor en omsatte kaffe og kaker for rundt
NOK 3.000 på to-tre timer. Hyggelig å se at Bruktmessa
fremdeles har en sosial funksjon, og mange som nå ikke
lenger er aktive i klubben var innom for kaffe og prat.
Oppsummering sosiale aktiviteter
Etterjulsvinteren og våren i 2009 ble som alltid aktiv på arrangementsiden, og dermed også for oss som tar hånd om
det sosiale.
Både under FIS-renn, som dessverre ble avlyste, Småalpinisten, KM, Helene Cup og under Klubbmesterskap 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.
Fets for frosne foreldre ble arrangert på Freidighuset i slutten
av april. Rundt 30 ikke lenger så frosne foreldre hygget seg
til langt ut i de små timer. Meget vellykket.
Som nevnt over ble Bruktmessa i oktober en godt besøkt
suksess. Takk til alle som stilte med kaker og boller, og som
vertskap i kafeen og under messen, og til Erling og Svein
Arve som hadde drog arrangementet.
Romjulssamling med Sesongstarten på Sletvold i Oppdal
gikk som normalt, med stor deltakelse på den tradisjonelle
taco-buffeten. Supert at så mange slutter opp om dette
arrangementet, midt i juleferien. Hyggelig også at mange
oppdalinger deltok.
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 to større dugnader i Vassfjellet i henholdsvis mai og oktober. Dugnadsarbeidet har bestått i vedlikehold av buene, trappesnekring mm. Effektive arbeidslag
på begge dugnadene gjorde at vi fikk gjort mye i løpet av
begge dugnadsdagene. Passelig arbeidsmengde, godt
oppmøte, fint arbeidsvær og kaffe og kaker avslutningsvis
gjør våre dugnadsdager til hyggelige sosiale sammenkomster.
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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 2010 er saltak på
”nybua” i Nordløypa det største løftet, både økonomisk og
arbeidsmessig.
På dugnadssiden er det på sin plass å nevne en som
virkelig har stått et langt løp. Berit Fossum har hatt ansvaret
for avdelingens nettside i snart 10 år, og vi håper å finne en
avløser for henne i løpet av høsten. Tusen takk for utrettelig
innsats! I skrivende stund er ny nettside på vei opp. Denne
har adressen www.freidigalpin.no
Gruppene
Alpinavdelingen består av følgende grupper:
- Gruppe 9 år og yngre
- Gruppe 10-11 år
- Gruppe 12-13 år
- Gruppe 14-15 / Junior
- Freestyle
Trening i Vassfjellet kom i gang i november 2008, og ved
nytt-år 2009 var alle grupper godt i gang i Vassfjellet.
Det var brukbar rekruttering i den yngste årsklassen utover
vinteren, med ca 15 møtende løpere på trening. 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
årsklassen. Videre vil 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. En dro i
gang barmarkstreninger på høsten, hvor viktigste formål er
nettopp 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.
For 10/11- åringene ble 2008 avsluttet med romjulssamling.
Gruppen hadde treninger i Vassfjellet gjennom vinteren på
tirsdager og torsdager, samt at gruppen deltok på kveld
med fartstilvenning i Granåsen, samt vinterferiesamling med
fartstrening i Vassfjellet. Løpere har bl.a. deltatt i Helenes
Minnecup, Bendit på Oppdal, Småalpinisten, KM og Håker
Cup.
12/13-årsgruppen har denne sesongen 17 registrerte løpere,
hvor antall aktive løpere er noe lavere. I siste del av sesongen trente gruppen sammen med 10/11-åringene, noe som
fungerte bra.
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.
3 jenter og 3 gutter fra gruppen kvalifiserte seg for Telenorlekene (alpin Landsfinale) i Mo i Rana. Mye bra skikjøring,
bl.a. kjørte Tor Håkon Jøssund inn til kvoteplass i SG. 3 av
jentene i denne gruppen har representert klubben på samling i regi av NSF.
Aldersbestemt klasse 14-15 / Junior består av 19 aktive
løpere som trener i klubbens regi, i tillegg har vi drygt 20
registrerte FIS-løpere hvorav halvparten er aktive. De fleste
av våre aktive løpere født -93 eller eldre går på skigymnaset
på Oppdal, eller trener i samarbeid med skigymnaset. Trenerteamet i 14-15 og junior er høyt kvalifisert, og trenerne

er flinke til å motivere løperne. Det legges her som i de
øvrige gruppene, i tillegg til sportslig utvikling, stor vekt på å
ta vare på et godt og inkluderende miljø.
Før sommeren (2009) fikk løperne utarbeidet et eget
opplegg for egentrening i skoleferien. Felles styrketrening
under kyndig veiledning ble startet opp i juni. Treningene i
høst ble delt inn i perioder med fokus på henholdsvis styrke
og kondisjon. Etter at Vassfjellet åpnet har vi hatt 3 treninger
i uken.
Vi har hatt samlinger på Juvass, Tärnaby og Oppdal samt
”speedrace” i Granåsen. De fleste av disse samlingene har
vært åpne kretssamlinger. Sportslig har de gitt stort utbytte,
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 representert både på Sesongåpningen, Helenes Cup, Småalpinisten, KM og Håker Cup. I gruppen 14-15 deltok 6 løpere
fra Freidig på Hovedlandsrennet på Bjorli. Beste plassering
for jentene sto Frida Stang for med en 13. Plass i SG. For
Guttenes del var det Jens Evjen med sin 19 plass i Utfor
som ble beste resultat. Begge løperne har en sesong igjen i
klassen 14-15.
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 denne sesongen.
John Reidar kan sågar skilte med 2 førsteplasser! Markus
Nilsen representerer klubben på E-Cup laget.
Vi er veldig stolte av utøverne som representerer Freidig på
en utmerket måte i alle sammenhenger. Vår E-Cup kjører,
Markus Nilsen, fikk 2 World Cup starter i årets sesong.
Junioren Robin Brauti fikk sin E-Cup debut i januar. Robin
kjørte 2 gode utfor renn i sveitsiske Wengen. Nora Stang fikk
sin E-cup debut i desember. Fra Senior NM viste Trine Bakke
at hun ikke hadde glemt gamle slalåm takter 6. Plassen ble
beste resultat for Freidig. Vi er nå midt inne i årets sesong,
og må nevne at Edmund Randers fikk sølvmedalje i utfor
under årets Jr NM i utfor.
Før øvrige plasseringer henviser vi til avdelingens årsberetning i ”full versjon”.
Årsmøtet i Freidig Alpin vedtok i mai 2006 å starte opp
en treningsgruppe 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 er satt til 12 år (alpin alder).
Etter å ha startet med ti gutter i august 2006, har vi nå rundt
90 registrerte (flere enn resten av alpingruppa), 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. For å møte de
voksende organisatoriske utfordringene innenfor gruppen
ble det sommeren 2009 etablert en egen styringsgruppe for
å ta hånd om organisatoriske og administrative oppgaver.

Styringsgruppen består av Arild Berg (leder), Kathrine Moen
Bratteng (sekretær), Eimund Staverløkk (hovedtrener), Ketil
Hokstad (oppmann og sportslig ansvarlig), Bjørn Albrigtsen
(rennansvarlig), Arne Stadsøy (marked og sponsoransvarlig).
I tillegg er det etablert en egen ressursgruppe med foreldre
som deltar med ulike støttefunksjoner ved renn og aktiviteter
på vegne av avdelingen
I løpet av høsten 2009 har freestylegruppa hovedsakelig
trent barmark i gymsalen på Rødde Folkehøgskole, der nødvendig utstyr som turntrampoline er tilgjengelig. Vi har også
kjørt en økt i stupetårnet i Pirbadet. På grunn av den store
tilstrømningen delte vi treningen i to økter på onsdager. Aldersgruppen 1994 og yngre trente 1800-1930,
mens 1993 og eldre trente 1930-2100. Selv om det har
vært trangt har det vært god tilbakemelding fra foreldre
på kvaliteten på treningene. Etter oppstart ute har vi delt
utøverne inn i 4 grupper avhengig av ferdighetsnivå. Det er
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!
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.
Det er fortsatt et mål å få bygd et vannhopp i Trondheim,
som kan benyttes mer på daglig basis sommerstid. Dette
ville vært et stort bidrag for utøverne til å få mye mer hopping inn i treningen, og å kunne teste nye hopp under
kontrollerte former. Et anlegg på Kyvannet eller i Granåsen
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 slutten av mars 2009,
med hovedsakelig lokal deltagelse. Klubbens utøvere har
deltatt på mange konkurranser i løpet av vinteren 2009,
både på Oppdal og i Åre.
Klubben har også utøvere på landslagsnivå. Det er gjennom
høsten arbeidet hardt for å få til øket aktivitet gjennom flere
planlagte renn for første halvdel av 2010. Freidig Freestyle
sin sponsoransvarlig og hovedtrener har i den forbindelse
fått på plass en sponsoravtale med SpareBank1 Midt Norge
som innebærer flere renn og arrangement både i Vassfjellet og på Oppdal. Denne aktiviteten skjer i samarbeid med
Rødde folkehøgskole. Freidig Freestyle har også fått egen
hjemmeside på internett: www.freestyle.freidigalpin.no - noe
som vil bedre og forenkle informasjonsflyten til utøvere og
foreldre betydelig.
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Håndball ‘09
1. Styrets sammensetning
Stilling
Navn
Leder
Lasse Kilaas
Jenter 1998
Nestleder
Kåre Claussen
Gutter 1996
Sportslig utv. Ketil Danielsen
Gutter 1996
		
Tord Sæter
Gutter 1996
Sekretær
Ståle Berg
Jenter 1996
Kasserer
Jon Arne Dybdahl
Jenter 2000
Materialforv. Frøydis Elnan
Gutter 2000
Dugnadsansv. Ole Sæther
Gutter 2000
Styremedlemmer med 1 representant fra alle lagene i
tillegg.
2. Lagene med trenere og ledere
Lag
Trenere
Oppmann
J 1995 Merethe Claussen
Wenche I Strand
Ståle Grosberghaugen
Anders Dyrseth		
Økonomi Lill Connie Furu
J 1996 Terese Brekke		
Ståle Berg		
Jens Hvidsten
Økonomi Toril Helmersen
J 1998 Lasse Kilaas
Per Bunæs
Astrid Melland
Elisabeth Gisvold
Kjartan Floer
Økonomi: Lasse Kilaas
J 1999 Anita Danielsen
Gunn Skjølsvik
Anne Lise Solheim
Økonomi: Marion Elvemo
J 2000 Mari Østgård
Jon Arne Dybdahl
Anne Lise Sørensen
Berit Staven
Økonomi: Bodil Berntsen
J 2001 Rita K. Holthe
Lasse Kilaas
Hilde R. Paulsen
Økonomi: Lasse Kilaas
J2002
Berit Staven
Peter Ibsen
Heidi Størseth
Økonomi: Peter Ibsen
G 1996 Ketil Danielsen
Petter Nyeng
Tord Sæter
Økonomi: Kåre Claussen		
G 1999 Jarl Tysnes
Jostein Aalbu
Dag-Frode Sundem
Hans Samdal
Økonomi: Jostein Aalbu
G 2000 Hallgeir Melland
Svein Erik Kristoffersen
Steinar Haugen
Økonomi: John Togstad
G 2001 Ronny Sætereng
Yvonne R. Landrø
Yvonne R. Landrø		
Gunn Sagøy
Økonomi: Yvonne R. Landrø
G 2002 Monica V. Skjeløy
Peter Ibsen
Heidi Størseth
Økonomi: Peter Ibsen
3. Aktiviteter
Håndballskole: Høsten 2009 startet Håndballskole for J
2002 og G 2002.
25 ivrige barn er i gang og det virker som vi har fått med
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svært driftige foreldre til å danne 2 nye Freidig lag. Rekrutteringen må sies å være god.
Alle som startet opp fikk som vanlig gul Freidig T-skjorte og
ball.
Dugnader i Nidarøhallen: Dugnaden er fortsatt en av
håndballs viktigste inntekstskilder. Også i 2009 har vi delt
dugnaden med Orientering, og vi satser videre på dette samarbeidet. Dugnaden er enda for stor for håndball alene.
Oppmøtet på dugnaden var svært god og gir meget gode
inntekter for lagene. Vi sitter igjen med mange positive
kommentarer etter årets juledugnad og de aller fleste synes
det er en grei jobb. Godt jobba!
Parkeringsvakt i Bymarka: Vi hadde i 2009 Henriksåsen
som er en av de gode plassene vedrørende inntekter. Resultatet ble også bra og vi hadde ca 200 kr/dugnads time.
Dette er meget godt betalt. På sikt kan dette også bli en av
våre viktigste inntektskilder, men inntekten vil kunne variere
mye pga vær og føreforhold. I tillegg til hvilken plass vi har
det enkelte år. I 2010 vil vi også ha Henriksåsen, men kommunen vil øke prisene.
Håndballotteriet.: Det ble bestemt i styret å doble bestillingen av lodd. Vår pliktige andel besto av 1200 lodd og vi
gikk for 2400 lodd. Dette vil gi oss betraktelig bedre fortjeneste og selvfølgelig vil dette tilfalle lagene direkte.
Treningstider: De tildelte treningstidene i kommunale
haller ble brukbar, men som vanlig var Onsdager i Nidarøhallen et problem noe som gjør at vi må leie tid i
private haller. I tillegg fikk vi godt med tid i gymsalen på
Eberg og Berg. Samarbeidet med Eberg skole er meget
godt, og det virker som skolen gir oss nå en viss prioritet.
Vi har i år leid 1 time i uka i Koteng hallen og 3,5 time i
Autronicahallen. Dette gjør at vi kan gi de enkelte lagene
relativt bra treningstid.
Grasrotinntektene: Grasrotandelen startet opp i 2009.
Dette er inntekt vi kan få fra Norsk Tipping. Klubben må
knytte til seg så mange spillere som mulig og håndball
har gjort en god jobb med å skaffe klubben grasrotgivere.
Inntektene er derimot beskjeden i forhold til de automatinntektene vi hadde tidligere.
Websiden: Websiden er oppe og går. Vi har godt med
påfyll av informasjon og nyheter. Lagene må jobbe noe
mer med oppdatering av sine sider og vi må få foreldre til
å bruke dette som sin informasjonskanal. Dette vil redusere
informasjonspresset på enkeltpersoner i lagene.
4. Økonomi
Økonomien i Klubben er bra, og det skyldes først og fremst
dugnader og loddsalg. Det har i 2009 vært høy fokus på
økonomien i lagene og at de skal være ”selvbærende”. Vi
må ikke ”overforbruke” av oppsparte midler, men tenke
langsiktig. Viser for øvrig til regnskapet.
5. Aktiviteter i lagene
I 2009 har vi klart å rekruttere 2 nye lag, men vi har dessverre ”mistet” 3 lag. J-91 ble besluttet nedlagt, G-95 ble
slått sammen G-96 på grunn av frafall av spillere og J97 ble
slått sammen J-96 på grunn av få spillere. Uønsket tradisjon er at vi har hatt problemer med å beholde de eldste
lagene, men nå ser det ut til at J-95 og G96 er sterke lag. Vi
håper at disse lagene holder ut og etter hvert blir stammen
i et junior- eller seniorlag i Freidig. Vi har i tillegg fått mange
nye spillere fra Rapp til J-98 laget som nå teller 29 spillere
og 4 trenere. Jentelagene har god og stabil rekruttering.
Det gror godt i avdelingen og vi ser lyst på framtida. Håper
vi får et junior- eller seniorlag igjen også, noe vi har manglet
lenge nå. Ellers arbeides det meget godt i lagene og vi
viser til lagenes årsmeldinger.

6. Oppsummering og videre arbeid
2009 har vært et positivt år for Freidig Håndball. Vi har god
rekruttering og antall lag i seriespill er større enn tidligere
år. Dette skyldes store grupper i flere årsklasser, spesielt
J-98 og J-2000 som er de med flest spillere.
Den største utfordringen framover er å skaffe god og nok
treningstid for lagene, samt tilfredsstillende treningslokaler.
Dette er grunnlaget for aktiviteten og framtidig rekruttering.
Trondheim Kommune og politikerne har nå våknet skikkelig
og det er satt i verk mange forskjellige tiltak for å kunne
bedre situasjonen. Dessverre tar det tid og bygge en hall,
med alle utredninger reguleringer høringer osv som skal
til. Det vil derfor sannsynligvis ta noe tid før vi ser noen stor
bedring, men vi klamrer oss til håpet. Det er derfor igjen
viktig at vi i klubben holder kreativiteten med hensyn til å
utnytte den sparsomme tiden vi har tildelt.
Freidig Håndball har dannet en gruppe som vil engasjere
seg i arbeidet med å tilrettelegge og drive fram bygging av
ny hall i området Eberg – Brøset. Vi vet at det kommer hall
i forbindelse med utvidelse av Strinda vgs og det jobbes
fortsatt også med hall i Eberg området. Vi har i tillegg gjort
et innspill via Eberg skole om utvidelse av eksisterende
gymsal.
Samholdet i klubben på tvers av lagene er utrolig viktig
og det vil være et av målene for de neste åra at dette skal
fortsette å øke. Håndballavdelingen har koordinert innkjøp
av en felles avdelingsgenser, noe som gjør profileringen
god. Vi håper at lagene oppsøker hverandre når kamper
går i samme hall og heier på hverandre. Sosiale samlinger
med flere lag på samme cup er også en ypperlig mulighet
til å øke samholdet.
Vi har mange svært aktive, engasjerte og dyktige trenere,
ledere og foreldre i lagene og i styret. For å redusere arbeidsmengden til trenere og ledere er det viktig vi klarer og
engasjere flere foreldre. Noen lag drives av noen få ledere/
trenere som derfor pålegges en større byrde enn nødvendig. Vi må bli flinkere til å reklamere for Håndballen og hvor
artig det er å delta, slik at flere foreldre blir engasjert med
å drive lagene og klubben dit vi ønsker. Vi må også legge
forholdene bedre til rette slik at foreldrene kan bidra.
Små oppgaver er også store!
1/2- 2010
Lasse Kilaas, Leder Håndball

ORIENTERING 2009
1. Administrasjon:
Det har vært avholdt 5 styremøter siste styreperiode. Alle
verv er på frivillig basis og ingen honorarer er utbetalt.
Sammensetning har vært som følger:
Stab
Leder o-avd Øyvind Schjelderup
Nestleder Solveig Angell-Petersen
Kasserer Mona Sæther
Sportslig
Leder Bjørnar Lynum
Leder 8-12 Tomas Eidsmo
Trener 8 Heidi Arnesen
Trener 9 Tomas
Trener 11-12 Jens Even Storhov
Trener 11-12 Hanne Sandstad
Leder 13-16 Trude Olafsen
Trener 13 Mona Jacobsen Mølnvik

Trener 14 Svein Terje Kolstad
Trondheim Trener 15-16 Jostein Mårdalen
Leder 17-20 Sturla Sæther
UK Pål Kittilsen
UK Gro Sandstad Eidsmo
Miljø
Leder Arild H. Clausen
Red/Sofa Randi Lillealtern
Red/Sofa Torunn Spets Storhov
Red/Sofa Grete Berge Owren
Teknisk
Leder Andreas Sylte
Klubbdrakter Nils Olav Vennevik
Medlem Olav Arne Kvittem
Medlem+påmeld Helge Rustad
Medlem+påmeld Geir Owren
Medlem Arvid Mølnvik
Kart
Leder Tore Angell-Petersen
Kartforvalter Pål Kittilsen
VDG-kontakt Stig Berge
Tur-O
Leder: Hilde Overvik fra høst -09.
Assistent Jacob Hygen
Assistent Carl Martin Larsen
Revisor
Revisor Nils Olav Vennevik
Vararevisor Gunnar Østerbø
Valgkomite Medlem Elisabeth Sæthre
Medlem Marit Irene Kvittem
Repr. STOKs ting
Medlem Øyvind Schjelderup
Medlem Bjørnar Lynum
2. Økonomi:
Etter mange år med overskudd og tilsvarende økt egenkapital, ble det for 2009 budsjettert med et underskudd på kr.
223 900,- for avdelingen. Det ble budsjettert slik med ønske
om høy sportslig aktivitet og lave 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. Totalunderskuddet
kom til slutt på i overkant av kr. 50 000,- Av dette utgjorde
driftsunderskuddet bortimot kr. 130 000,- (som budsjettert)
mens kartregnskapet resulterte i et overskudd på nærmere
kr. 80 000,-. Det ble også søkt Norges Orienteringsforbund
om refusjon av moms på utgifter til kart i 2008. Dette fikk vi
refundert i 2009, i overkant av kr. 23 000,-.
Når det gjelder fjorårets regnskap er for øvrig følgende å
bemerke:
De største inntektene til avdelingen er fortsatt dugnaden i
Nidarøhallen, Tordenskioldløpet, tur-orienteringssalg, Turkart
Bymarka og kartsalg. Vi mottar også fortsatt en del støtte i
form av lokale aktivitetsmidler (statlige midler som fordeles
av kommunen), Grasrotandel og bingo. I tillegg ble det
søkt om økonomisk støtte eller sponsormidler til barne- og
ungdomsarbeid fra både Trondheim Energi, Powel ASA og
Ecoxy AS. Til sammen mottok vi her kr. 27 500,-.
Dugnaden i Nidarøhallen og Tordenskioldløpet innbrakte til
sammen ca. kr. 90 000,Vi hadde en god del netto utgifter til samlinger og leire også
i 2009, hvilket var helt i tråd med budsjettet for sportslig
utvalg. I hovedsak er det rekruttene/ungdommene som
nyter godt av dette, en bevisst prioritering fra avdelingens
side. Aktivitetsavgift for nybegynnerne og rekruttene dekker
deltakelse på nybegynnerkurs/treninger og deltakelse i
ungdomsløp.
I 2007 startet arbeidet med kartene til O-VM. De involverte
klubbene deler utgifter til dette. Ytterligere utgifter til dette
kartarbeidet ventes det kommende året.
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En del av inntektene på kartsalg skyldes ”internsalg” av kart
(bruk av kart til egne arrangementer og turorientering). Vi
har imidlertid satt av midler til å dekke opp for fortsatt høy
aktivitet på kartsida fram mot VM, så avdelinga har ingen
problemer med å tåle de økte utgiftene.
O-avdelinga har relativt forutsigbare inntekter og utgifter fra
år til år, og fremdeles en svært sunn økonomi.
4. Sportslig innsats: Vår satsning på de yngste bærer
frukter i form av økt bredde, et gull og noen som nærmer seg
toppen nasjonalt i sine respektive klasser.
Hovedløpet, som er et uoffisielt Norgesmesterskap for de opp
til 16 år, gav flere gode Freidigprestasjoner med Karen Oline
Kolstad sin 5. plass i langdistanse D14 og Brage Sæther sin
6. plass i sprint H15 som de beste på sommerføre og Jorunn
Kvakland sitt gull i Hovedløpet i ski-o klasse D 15.
Strek respekt står det av NM- bronsen til Hanne Sandstad i mellomdistanse i NM i fjor høst, hvor hun slo både landslagløpere
og VM-deltagere, selv om hun nå betrakter seg som mosjonist.
5. Miljø: O-avdelingen har hatt en betydelig vekst de siste
årene. I vårt interne påmeldingssystem er det registrert over
150 nye navn siden 2005. Også i 2009 har vi hatt god rekruttering, spesielt i de yngre årsklassene. Treningsopplegget for
nybegynnere og rekrutter fungerer svært bra, og bidrar sterkt til
et godt miljø. Sportslig utvalg og de ansvarlige for disse treningene har gjort en fenomenal innsats for å skape et godt miljø
for barn og ungdom. Miljøkomitéen som sådan er lite engasjert i
denne delen av avdelingens virksomhet.
Den første store begivenheten i regi av miljøkomitéen i 2009
var vintersamlingen. Som i 2008 ble den arrangert på Kvikne
i mars. Med ca 30 deltagere var oppslutningen noe dårligere
enn de foregående årene. Barnefamiliene var som vanlig sterkt
representert. Hotellet på Kvikne kan tilby fasiliteter som fullpensjon og basseng/dusjanlegg, og det var bra kvalitet på det
oppkjørte løypenettet.
Den årlige fellesturen gikk til Pinseløpene på Hedmarken. For
første gang på en god del år ble det leid turbuss til fellesturen.

32 personer reiste med buss og overnattet i hytter/leiligheter på
Budor, mens ytterligere 16 personer kjørte eget opplegg med
transport og overnatting. Ledige plasser i bussen ble fylt opp
av folk fra Byåsen, Wing og Trollelg. Turen var meget vellykket
både sportslig og sosialt. God sommertemperatur på løpene
bidro også til suksessen. Avdelingen vil prøve å få til flere fellesturer med buss i kommende år.
O-avdelingens internavis SOFA-posten har kommet ut i februar,
juni og oktober. Tre nummer pr år ser ut til å være en passe
frekvens, og i 2009 har det vært 32 sider i hvert blad. Opplaget er nå på ca 140 eksemplarer. O-avdelingen har mange
skriveføre medlemmer som gjerne bidrar med stoff om stort og
smått.
6. Konklusjon: Forrige styreperiode har vært nok et bra år
for o-avdelingen.
I 2009 som i foregående år har det vært gjort en veldig god
jobb med nybegynnere og ungdommer, og det er stor aktivitet i
disse gruppene, og resultater på topp i nasjonal sammenheng
er oppnådd blant ungdommen. I ”veteranklassene” har vi
løpere i verdenstoppen og sogar i Norgestoppen/NM.
Administrasjonen av klubben har gått greit. Avdelingen har en
stor medlemsmasse, av våre 303 på lista, stiller mange samvittighetsfullt opp ved dugnadsarbeide og egne arrangement. I
og med ikke alle er involverte, blir det til tider stor slitasje på
de mest positivt innstilte, og det har vært problemer til enkelte
sentrale verv og oppgaver til egne arrangement.
Vårt interne påmeldingssystem gjør det derimot lett for våre
medlemmer å vise sin interesse.
Vi står overfor en utfordring med tanke på at VM skal arrangeres i 2010. TV-avtale med NRK har kommet på plass, denne er
forhandlet fram av Norges orienteringsforbund. Forhåpentligvis
vil det sikre sponsormidler som gir i beste fall et pent overskudd
til fordeling mellom de 7 arrangørklubbene.
I 2009 har vi bevisst økt pengebruken på sportslig aktivitet,
spesielt for de yngre årsklassene. Dermed ble det underskudd i
årets regnskap, men det er ventet å snu over VM da kart-inntekter øker og utgifter til kart (=arena) vil avta. Vår egenkapital er
solid på drøyt 800 000,-.

3. Egne arrangement: O-avdelingen har i løpet av 2009 stått som arrangør av 11 arrangement. Vi har som tidligere mange dyktige
og erfarne arrangører og får svært gode tilbakemeldinger på våre arrangement. Det er en stor innsats som legges ned av gruppas
medlemmer i forbindelse med arrangementene. En stor takk til alle dere som har stilt opp og bidratt til gjennomføringen av arrangementene.
Dato
Arrangement
Sted
Løpsleder/Ansv
Løypelegger
I år
5/2
Gate-o-løp
Dalgård
Andreas Sylte
Johan Ivarsson
47
27/2
Dagens løype
Bymarka
Andreas Sylte			
6/5
Tordenskiold løpet
Lade
Olav Kvittem		
668
14/5
Ungdomsløp 1
Trolla
Andreas Sylte
Trude Olafssen
				
Jostein Mårdalen
				
Øystein Rønning
				
Mona Mølnvik
207
19/5
Skolesprint
Åsveien skole
Grete Berge Owren		
144
24/5
Freidigstafetten
Baklidammen
Andreas Sylte
Mona Mølnvik
285
4/6
Skolesprint
Ila skole
Grete Berge Owren		
110
17/6
Klubbmesterskap kort
Garli
Arild Clausen
Tore A-Petersen
21
10/9
Ungdomsløp 7
Byåsbakken
Andreas Sylte
Gro Sandstad Eidsmo
205
27/9
Jaktprøven
Lian
Magne Lysberg
Solveig Angell-Petersen
141
30/9
Skolesprint
Byåsbakken
Grete Berge Owren		
110

I fjor
44
521

253
78
112

Vi hadde ikke noen lokale eller nasjonale mesterskap i år, men har likevel vært aktive på arrangementsfronten. De faste arrangementene Freidigstafetten og Jaktprøven ble supplert med to ungdomsløp og tre arrangement for skolene Åsveien, Ila og Nyborg. Det er
en gledelig utvikling i deltagelsen i ungdomsklassene i kretsen, og siden Freidig er en sterk bidragsyter til dette er det naturlig å ta tak i
arrangement myntet på de under 17 år.
Tradisjonen med lagkonkurranse for de opp til 12 år ble videreført i Freidigstafetten. Nok engang ble dette svært vellykket, og vi hadde i
år 55 ivrige deltagere i lagkonkurransen.
Det er et ønske i årene som kommer at vi utvikler et eget inntekstbringende arrangement som kan erstatte dugnader som ikke oppleves som relevant i forhold til o-gruppas aktivitet, men det er ikke funnet et slikt arrangement foreløpig.
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FOTBALL ‘09
1. Styret i fotballavdelingen har bestått av:
Gaute Moldestad, leder
Frank Klæbo, nestleder
Tord Talmo, styremedlem sportslig leder
Gisle Elnan, styremedlem
Randi Lundquist, styremedlem sponsorkontakt
Gunnar Hovland, styremedlem leder banekomiteen
Merete Verstad, styremedlem leder kommunikasjon
Svenn-Egil Langlete, administrativ leder
2. Lagenes tillitsmenn i 2009:
Herrer Senior
4. div
Tord Talmo
Herrer Senior
5. div
Steinar Aaseng
Damer Senior
3. div
Svenn Langlete
Herrer Junior
1. div
Sverre Smeplass
Herrer Junior
3. div
Atle Bredal
Damer Junior
1. div
John Berger
Gutter 15-16 år
1. div
Gisle Elnan
Gutter 15-16 år
2. div
Håvard Værnes
Jenter 15-16 år
1. div
Julian Borgersen
Gutter 14 år
Smågutter
Gaute Moldestad
Jenter 14 år
Småjenter
Tomm Muller
Gutter 13 år
Smågutter
Aagot Opheim
Jenter 13 år
Småjenter
Kåre Ottar Mjåseth
Gutter 12 år
Lillegutter
Hallvar Larsen
Jenter 12 år
Lillejenter
Kalairasan Seenithamby
Gutter 11 år
Lillegutter
Sverre Dreier
Jenter 11 år
Lillejenter
Heidi C Dreyer
Gutter 10 år/1999 Minigutter
Ann-Britt Bogen
Jenter 10 år/1999 Minijenter
Solveig Martinsen
Gutter 9 år/2000
Minigutter
Jostein Brobakk
Jenter 9 år/2000
Minijenter
Jostein Brobakk
Gutter 8 år/2001
Minigutter
Kåre TH Claussen
Jenter 8 år/2001
Minijenter
Kåre TH Claussen
Barn
7 år/2002
Knøtt		

Knut Juel
John Berger
Ola Strandhagen
Arne Sætereng
Erling Næss
Håvard Værnes
Gisle Elnan
Arve Vorland Pedersen
Frank Jullum
Per Nylander
Kjell Olav Skjølsvik
Torkel Fyrvik
Hege Aune Eian
Martin Johan Eggan
Belinda Flem
Anna Estenstad
Anna Estenstad
Kjell Erik Dahl Andersen
Kjell Erik Dahl Andersen

3. Styret har avholdt 9 styremøter i denne perioden.
Viktigste saker har vært:
• Utvikling av sponsorgruppe og akkvisisjon av nye sponsorer
• Dugnad salg av Enjoy Trondheim
• Skandia Cup
• Organisasjonsutvikling
• Implementering av sportslig plan og utvikling av sportslig utvalg
• Bygging av traktorgarasje
• Strategi og årsplan
4. Trening og instruksjon
Foruten senior har Freidig fotball i 2009 hatt lag i alle aldersbestemte klasser helt ned til 2002
som startet opp dette året. Treningskapasitet utgjøres i all hovedsak av frivillige (foreldre)
som bidrar til at barn og unge får et flott fritidstilbud. Noe arbeid er gjort for å knytte eksterne
trenere til klubben, spesielt til de eldste årsklassene på guttesiden hvor behovet er størst.
Det er imidlertid en utfordring å skaffe ekstern kapasitet. Derfor er klubben og medlemmene
veldig takknemlig for den frivillige innsats som ytes på trenersiden. Sportslig utvalg har i
2009 tatt viktige initiativ til kurs og trenerutvikling slik at det på sikt kan bygges opp en høyere
trenerkompetanse og kapasitet i Freidig fotball.

6. Lagene
Senior I Herrer			
Senior II Herrer Veteran		
Senior III Herrer Old Boys		
Senior Damer 			
Junior Herrer			
Junior Damer			
Gutter 16 år (født 1993-94)
Jenter 16 år (født 1993-94)
Smågutter 14 år (født 1995)
Småjenter 14 år (født 1995)		
Smågutter 13 år (født 1996)
Småjenter 13 år (født 1996)
Lillegutter 12 år (født 1997)
Lillejenter 12 år (født 1997)
Lillegutter I 11 år (født 1998)
Lillegutter II 11 år (født 1998)
Lillejenter 11 år (født 1998)
Minigutter 10 år (født 1999)		
Minijenter 10 år (født 1999)
Barn 9 år (født 2000)			
Barn 8 år (født 2001) 			
Barn 7 år (født 2002) 			
7. Økonomi
Etter en ”snuopersjon” i 2008
har Freidig fotball i 2009 fortsatt
arbeidet med sterkt fokus på
stram økonomistyring i avdelingen som helhet. Dette har gitt økt
bevissthet på hver enkelt lags
økonomi og lagene utøver nå selv
en god styring som sikrer balanse
i inntekter og utgifter. Et felles
inntektstiltak for alle lag har i 2009
vært salg av Enjoy Trondheim
Guide som ga et overskudd på
rundt kr. 140.000,- til fordeling i
alle lag. Samtidig fortsetter den
positive utviklingen i Skandia
Cup. Cupen gir nå betydelige
økonomiske bidrag både til drift i
lagene gjennom betaling av dugnadsinnsats og til avsetning for
fremtidige investeringer i avdelingen. I 2009 har avdelingen og SC
arbeidet med å skaffe sponsorer
for ytterligere å gi et løft på inntektssiden. Dette arbeidet har resultert i en avtale med TrønderEnergi
på slutten av året, en avtale som
er verdt kr. 900.000,- fordelt på de
kommende 3 år. Den økonomiske
situasjonen i fotballavdelingen
ved overgangen til 2010 er derfor
meget tilfredsstillende.

5. Sportslig innsats
Den sportslige innsatsen i 2009 har vært meget bra, og det er tydelig at spillegleden i Freidig
fotball er stor. Også i 2009 har Freidig fotball sine lag deltatt i lokale, regionale og internasjonale cuper i tillegg til seriespill og soneturneringer gjennom sesongen. I flere år har vi hatt
en fantastisk utvikling på jentesiden i Freidig fotball. Dette året har vi tatt et nytt steg med
damelagets opprykk fra 3. til 2. divisjon i tillegg til kretsmesterskapet i 3.div. Imponerende! På
guttesiden har det vært gledelig å se at de eldre årganger i aldersbestemte klasser har klart
å hevde seg bra i 1.divisjons spill. I tillegg har vi både på jente og guttesiden har vi oppnådd
gode resultater i internasjonale cuper og i vår egen Skandia Cup.
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DRIFTSRESULTAT Fotballavdelingen.................................kr 0,00
I dette har fotballavdelingen overført kr 440.000,00 til drift av
kunstgress.
Langsiktig gjeld ved utgangen av 2009 er.....................120.000,00
DRIFTSRESULTAT Kunstgress drift........................ kr 131.500,00
Resultatet er en følge av overførsel fra fotballavdelingen og utleie
av bane.
DRIFTSRESULTAT Skandia Cup.............................. kr 348.000,00
Av dette ble kr 315.000,00 overført til fotballavdelingen.
Sum bankinnskudd pr 31.12.2009.........................kr 805.000,00
8.Skandia Cup
2009 var jubileumsår for Skandia Cup som da ble arrangert for
35. gang.
Utviklingen i deltagelsen på cupen har de siste 5 år vært følgende:
Årstall
Deltagende lag
Tilreisende lag
Miniturn.
2005
357
46
2006
366
49
2007
410
44
2008
406
41
156
2009
398
30
280
Også i år mottok SC tilreisende lag utenfor vår egen region, men
vi skulle gjerne sett at det var flere langveisfarende som deltok.
Dette blir en av oppgavene å arbeide videre med i kommende år.
I 2009 ble det gjort et pilotprosjekt for å løfte den kommersielle
attraktiviteten for SC. Et stort telt ble innleid og plassert i hjørnet
av Ladesletta, og hvor aktiviteter, premieutdeling, salg og stands
fikk plass. Dette var et tiltak som ble svært positivt mottatt og som
vil utviklet og justert i 2010.
Kamper og baner:
Det ble avviklet kamper på følgende baner under SC 2009:
Lade Idrettsanlegg (6 baner), Trygg/Lade kunstgress (3 baner),
Rosenborg kunstgress og gress, Strindheim-, Nardo-, Freidig- og
Charlottenlund kunstgress.
Gjennom de to siste årene er det startet en moderniseringsprosess av SC. Skal SC i årene fremover fremstå som attraktiv både
for deltagere og samarbeidspartnere vil det være nødvendig
å tenke nytt for å kunne hevde seg i konkurransen med andre
cuper. Med den tilhørighet og betydning SC har fått i klubben vil
det være gode muligheter for at alle gode krefter settes inn på å
sikre SkandiaCup som det største breddeidrettsarrangementet
i Midt-Norge og utvikle arrangementet til å bli en opplevelse for
alle som er med.
9. Kunstgressbanen
Vi opplever at driften av kunstgressbanen 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. I 2009 er infrastrukturen for banemannskap og –utstyr betydelig forbedret gjennom bygging av traktorgarasje. Dette håper vi
skal hindre hærverk og skader som vi dessverre har opplevd en
del av i 2009. Bygging av kunstgress på bedriftsbanen ved siden
og et samarbeid med bedriftsidrettskretsen, har i 2009 vært en
tilvekst til miljøet på Eberg og gitt en oss muligheter til å tilby noe
økt banekapasitet enkelte dager. Utfordringen fremover er å få
orden på parkeringsforholdene.
10. Sportslig utvalg
I 2009 har det sportslige utvalget i Freidig fotball begynt å få en
operativ form. Utvalget er styrket ved at egen kurs-/utdanningskoordinator er på plass og i tillegg er fysioterapeut ansatt ved slutten av året. Den gode utviklingen på dommersiden har fortsatt i
2009 og vi har fått økt tilvekst av både rekrutt og klubbdommere.
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Det sportslige utvalget har derfor fått en god plattform for både
til utvikling av utvalgets funksjon og virke samt utvikling av det
sportslige tilbudet i klubben.
11. Representasjon
Ut over spillere på sonelag har ikke avdelingen representert
utenfor klubben.
12. Oppsummering
2009 har etterfulgt 2008 som et godt år for Freidig fotball. Både
sportslig og organisatorisk har vi hatt en god utvikling. Det
økonomiske situasjonen er tilfredsstillende og gir muligheter til å
utvikle både anlegg og sportslig tilbud. Vi har fortsatt god rekruttering inn til yngre årsklasser og det arbeides kontinuerlig med
å opprettholde og å utvikle de eldre årsklasser. Det er derfor all
grunn til å se det kommende året lyst i møte.
Takk for innsatsen til alle som har bidratt i Freidig fotball i 2009.
Trondheim 31.01.10
Gaute Moldestad, Styreleder Freidig fotball
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STILLINGER LEDIGE!
VI TRENGER FLERE DYKTIGE MENNESKER TIL
Å VÆRE MED Å ARRANGERE SKANDIA CUP
– ER DU EN AV DEM SOM KAN BIDRA?
Webansvarlig:
• Drifte SC sine nettsider under turneringa
• Ansvar for utforming av nettsiden
Innkvarteringsansvarlig:
• Organisere innkvartering av tilreisende lag på skoler
• Sørge for at lagene trives best mulig under oppholdet
Dugnadskoordinator Lade:
• Ansvar for overoppsyn med dugnadsarbeidet på
Ladesletta gjennom cup-uka
Leder teknisk IKT:
• Ansvar for at bredbånd blir lagt opp på Ladesletta og
ordne med bredbåndsoppkobling for alle datamaskiner. Sikre at bredbånd er operativt under hele cup
uka.
• Ansvar for mobiltelefoni og walkie-talkie
kommunikasjon under cup uka.
Underholdningsansvarlig:
• Ansvar for å organisere og sikre gjennomføring av et
underholdningsprogram på Lade under cup uka.
Økonomi-/regnskapsmedarbeider:
• Utfakturering/innkreving av inntekter til SC
• Tilrettelegging utlevering av materiell til deltakerne
• Inngangskontroll finaledag Lerkendal
• Kassererfunksjon
Leder kampoppsett:
• Ansvar for dataprogram som brukes til pulje- og
kampoppsett, resultatservice etc.
• Sørge for pulje- og kampoppsett for turneringa
• Resultatservice
For mer info, kontakt: Gaute Moldestad,
gaute.moldestad@broadpark.no • Tlf. 91661252

Hei klubbvenner
Først og fremst, tusen takk for hilsen fra klubbens leder og daglig leder til min 60-årsdag
før jul. Det varmet så det holdt. Kjell Skoglund, mangeårig Tordenskiold-sjef overbrakte
diplom til meg, på hytta, sammen med gode venner og familie. Tåre i øyekroken.
Der og da fikk jeg tanker om hva Freidig og idretten
egentlig betyr for meg. Det er ikke lite. Når alt kokes
ned til det viktigste er det en aktiv kropp og sjel, fellesskap og samhold det handler om. Idretten kom til
meg omtrent før jeg kunne gå. Mor og far sier jeg (som
3-åring) var med på Olympiske leker i Oslo i 1952, i
Holmenkollen, jeg var med da Arnfinn Bergmann fra
Freidig vant gull. Det husker jeg ingenting av. Men som
del av mengden (det var visst over 150.000 tilskuere
der) må jeg ha fått med meg noe. NOE VIKTIG. At jeg
senere var fast i Kollen og på Bislett i unge år hører
med. Jeg husker veldig godt Nyttårsløpene 1963 fra
Store Stå, den norske skøyterevolusjonen startet da.
Sovjetrusserne ble slått nedi støvlene. At Johnny Nilsson snøt oss for VM i Karuizawa tilgis, vi fikk 4-dobbelt i
EM i Gøteborg, jeg var der!
Stikkordet er begeistring. Hva er det? Alt jeg opplevde
på tribunene ga inspirasjon. Var jeg Kupper’n på
skøytebanen på sene kvelder, var jeg Hallgeir Brenden
i løypene innover Nordmarka, var jeg Terje Pedersen
på friidrettsbanen, jeg så spydet lande på legendariske
91,72 m på Bislett.
Som utøver har jeg aldri vært blant de beste. Vant
riktignok noen kretsmesterskap i spyd og diskos, men
det jeg husker best var en 5.-plass på 100-meter, slått
med 2 sekunder av Jan Hedenstad, men for en følelse
av å være med !
Som leder i Freidig fikk jeg oppleve mye. Den verste
nedturen var en ung alpinist som måtte bøte med livet
i aktiv trening, uvettig skuterkjøring tar liv. Den store
høydaren var de mange små og litt større som kunne

juble for et mål, komme helskinnet ned alpinløypa til en
8.-plass eller finne O-posten i de dype skoger og bli
nummer 12.
Freidig SKAPER opplevelser, begeistring og skuffelser
for de små. Det er bra, faktisk hele hensikten, hver
enkelt skal lære kroppen sin å kjenne, delta i et sosialt
og idrettslig fellesskap. Resultater, i sum, vises først
om noen tiår. Kortsiktig erfarer foreldre at de håpefulle
lykkes og mislykkes. Ikke avgjørende, det viktige er at
de er med, og at de lar seg begeistre av å delta. Og
så, når det stunder mot leker i Vancouver, at de motiveres til å begeistres av det de ser. Husker dere han fra
Australia som vant gull i skøyter-kortbane fordi alle de
andre ramla?
Når dette leses er lekene i Vancouver avsluttet. Hva
opplevde vi? Jeg husker godt han som kom inn sist på
5-mila i Granåsen under VM, Bjørn Dæhli ventet og tok
ham opp på seierspallen ved innkomst, helt stort. Mika
Myllylä var der også, dopa og senere disket. Uærlig
spill lønner seg ikke og gir ikke ekte kroppsfølelse. Mika
sliter med det.
Selv om toppidretten er blitt kommersialisert er jeg fortsatt tilhenger av det vi kan skape på grunnplanet. La
Sportsklubben Freidig forbli et arnested for utfoldelse,
kraft, glede, skuffelse og triumf. Stå nærmest det vi selv
kan ta ansvar for - oss selv og det fellesskapet vi er del
av!
Og så er jeg jævlig imponert over at Freidig er aktiv i
det palestinske inferno, som positiv medspiller.
Vennlig hilsen eks-leder, Rune.

Freidigfolk: Ta utfordringen
- BLI MED I ÅRETS TORDENSKIOLDLØP
Tordenskioldløpet er et gateløp på 5 og 10 km som har vært arrangert av
Sportsklubben Freidig hvert år siden 1980. Løpet går på Lade, og i år skal
løpet foregå onsdag 5. mai.
Vi inviterer mosjonister, joggere, løpere, koffertløpere - gammel og ung Tordenskioldløpet er delt inn i flere klasser og har plass for alle som tar utfordringen. Derfor kan hele familien bli med - ut fra hver enkelts forutsetninger.
Målet er at flest mulig trøndere beveger seg med i joggefesten på Lade.

Vi utfordrer Freidiglag til å stille. Kanskje vanker det en overraskelsespremie
til Freidiglag som gjennomfører løpet?
Mer info om løpet finner du på : http://freidig.idrett.no/tordenskiold/
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TRENINGSSAMLING
FOR
O-REKRUTTER
I HALTDALEN

O-avdelingen har de siste årene
arrangert en overnattingstur som sesongavslutning for rekruttene i alderen 8 til 13 år. I 2007 og 2008
dro gjengen til Skallstuggu på
Frolfjellet.
Kjempesuksess begge
gangene. Ungene begynte å
snakke om høstens “Skallstuggu-tur” allerede tidlig i
2009-sesongen. Forhåpningene
var økende utover sommeren.
Men det var
et ørlite, praktisk problem:
Oppslutningen
om O-treningene for ungene slo alle
tidligere rekorder. Ville
Skallstuggu
være stor nok?
Neppe.
Ble det tur? Ja!

Stort engasjement
under quiz-en på
lørdag kveld.
Overskriften røper utfallet: Høstens “Skallstuggu-tur”
gikk denne gangen til Heimevernets nedlagte øvelsesanlegg i Haltdalen. For å kunne gi alle som ønsket
det et tilbud om tur ansåg vi som sagt Skallstuggu å
være for liten. Etter 2008-turen med hissige værguder
fristet det lite med et opplegg basert på overnatting
i telt sent på høsten. Da er det godt å ha Freidig folk
med kontakter i Haltdalen. Ingrid (Gjersvold-Haug)
visste råd og fikk ordnet med leie av HV-anlegget
der oppe. Og for en praktisk luksus til lav pris! Gildet
inkluderte serverte måltider og senger med sengtøy.
På militært vis måtte alle ungene selv hente laken og
dynetrekk og reie opp senga (nesten) helt selv.
Sigrid (Melkild), årets organisator, gjorde en suveren
innsats med å skaffe skyss til alle etter alle kunstens
regler. Og når orienteringsløpere skal på tur er det
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stor presisjon og lite blir overlatt til tilfeldigheten. Værgudene varslet at kong Vinter var på veg og med en
påminnelse fra gruppens leder Tomas (Eidsmo) var
det bare å få på vinterdekkene før avreise.
Vel framme i Haltdalen var vi fornøyd med å se at
snøgrensa låg ettpar hundre meter over leiren. Meliskledde fjell var et fint sceneteppe til forestillingen
vår denne helga.
Uten mat og drikke duger ungene våre ikke og ikke
voksne heller for den saks skyld. Før vi kunne ta fatt
på første O-tekniske økt var det mange som hadde
lyst på litt mat! Da våre unger stormet matsalen drog
Tomas og Johan (Ivarsson) for å sette ut poster til
første treningsøkt. På menyen stod lasagne...og øyene var nok enda sultnere enn magene for når Tomas

og Johan kom tilbake var det lite lasagne igjen til
dem. De måtte nøye seg med brød med syltetøy.
Første økt var O-teknisk trening med et opplegg for
8 og 9 åringene og et annet for 10 - 13 åringene.
Alle treningene ble gjennomført på nye kart fra NM i
Haltdalen trykt på førsteklasses papir. Vi er heldige
som har mange engasjerte og hjelpsomme foreldre.
Det er stor trygghet for ungene og ha noen tilfeldige
turgåere/hjelpere ute i terrenget. Noen jegere såg vi
også, de gikk heldigvis med knekt hagle og såg hyggelige ut.
Andre økt var ball-leik ute mellom bygningene i
leiren. Noen spilte kanonball med hard ball, andre
spilte fotball og de som ikke ville leke med ball hoppet langtau. Temperaturen tillot lite hvile så her var
det bare å stå på !
Hoppetau og ballaktiviteter på lørdag
ettermiddag.
Vel innendørs utpå ettermiddagen var det O-bingo, quiz
og andre gruppeaktiviteter.
Det var en sulten gjeng som
inntok messa for å spise
taco til middag. Tradisjonen
tro var det premieutdeling
etter middagen. Minidrager
sponset av Statkraft ble godt
mottatt av alle og lykkelige var også Camilla (Johnsen) og Jonas (Grønli) som vant uttrekkspremien som
i år var en bag. Rundt 2200 begynte kveldsstellet og
2300 var det stort sett ro i sovekassernen.
Søndagen skulle bli den store stafett-dagen. Tomas
og Johan med flere hadde brukt kvelden i forveien
til å tegne kart og planlegge. Start og samlingsplass ble rigget ute på tunet foran sovekassernen.
Freidigs fruktsjef Kristian (Opheim) visste råd og er
alltid beredt, så ut av en velutstyrt bil ble det ordnet
skjøteledninger og bord for IKT. Et velfundert og godt
planlagt stafett-opplegg ble ordna. Hvert lag hadde
4 løpere som skulle løpe 2 etapper hver. Det var
løyper med tre ulike nivåer, N, N/C og C. Hvert lag
hadde to N-løpere, én N/C-løper og en C-løper. De to

N-løperne på hvert lag startet først. Deres løyper var
langt på vei like slik at de skulle løpe sammen og slik
at de kunne hjelpe hverandre undervegs, deretter
skulle N/C løperen ut og C-løperen vekslet sist. Ingeniørene hadde også fordelt nok voksne til å hjelpe
hvert lag i vekslingen (teoretisk skulle det holde i
massevis !). De resterende voksne var plassert ute
i løypa for å hjelpe ungene. Når startskuddet gikk
var det én supermotivert gjeng unger som la i veg,
alle som én uten skygge. De første kom til veksling
og vi voksne hadde god kontroll på hvem som skulle
veksle med hvem....én liten stund. Så var det dette
med teori og praksis og det som funker så godt på
papiret... Etterhvert var det knapt noen voksne som
hadde oversikt over vekslinger og de største ungene
prøvde iherdig å lage rettferdighet i stafetten. Men til
tross for litt rusk i vekslingene vil denne stafetten gå
over i historien som en av de vellykkede. Alle ungene
mestret sin løype helt uten skygge og det var mange
stolte og fornøyde fjes å se. Det er stafett det !

N-løperene gjør seg klar til 1.etappe på stafetten
Så var det bare for alle skitne sko og sokker å finne
sine rettmessige eiere og for unger å voksne å
tømme rommene for eget rot før vi igjen kunne entré
messa for nok et varmt lunsjmåltid. Og da var også
Tomas og Johan på plass og fikk varm mat.
Turen, opplegget, selskapet og stedet frister til gjentakelse også til høsten. Takk til alle som deltok og
bidro med stort og smått!		
Berit Time

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 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 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 kontakt med
klubbhuset.
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VM i orientering

8.-15. august 2010

De fleste av Freidigbladets lesere har sikkert fått med seg at det
skal være VM i orientering i Trondheim i august. Freidig er én av
syv arrangørklubber. Nå er det bare et halvt år igjen til VM. Hva
innebærer et VM-arrangement? Er ting i rute? Her er status pr ca
1. februar.

VM – mye mer enn at Thierry Gueorgiou & co er
med på noen løp i Trondheim
• WOC – World Orienteering Championships.
Dette er det VM vi forbinder med Gueorgiou og
resten av gjengen i verdenseliten. Det skal
arrangeres 3 kvalifiseringer og 4 finaler.
• WTOC – World Trail Orienteering Championships.
Best kjent som pre-O på norsk, og er orientering
for bevegelseshemmede. 2 finaler.
• WOC Tour. Publikumsløpene består av 5
konkurranser i løpet av VM-uka. Det er lang
tradisjon i o-idretten for at publikum tilbys løp i
samme terreng som selve mesterskapene.
Mye av økonomien i VM står og faller med en god
oppslutning om WOC Tour.
• IOF-kongressen. Det internasjonalet orienteringsforbundet (IOF) har kongress annethvert år, neste
gang under VM i Trondheim.
• Hovedløpet (HL) og O-landsleiren. Et årlig
arrangement for 14-16 – åringer; et slags uoffisielt NM for denne aldersgruppen. Etter noen år
på Østlandet kommer HL til Trøndelag under
VM-uka. Stjørdals/Blink og Skøynar (Skogn/Åsen)
er formelt arrangører, men HL samarbeider tett
med WOC Tour og resten av VM-organisasjonen.
Javel....., men hvilke tall forholder vi oss til når vi øker
målestokken??
• Man regner med at det blir ca 40 nasjoner.
Teoretisk maksimum, dvs antall medlemsland i
IOF, er 67 nasjoner, men mange av de små sender
aldri utøvere til VM.
• I størrelsesorden 400-500 utøvere og ledere i
selve VM......
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• ......og i Hovedløpet pleier det også å være 400500 utøvere. Pluss ledere/foreldre.
• Det store spørsmålstegnet er publikumsløpet
WOC Tour. 2000 deltagere???
• Det kan med andre ord bli noen tusen tilreisende.
• Nødvendig antall frivillige er ikke eksakt definert
ennå. Det antydes 500 personer.
• Til sammenligning: Sum antall medlemmer i de
syv arrangørklubbene er snaut 1000, og av dem er
et vesentlig antall under 16 år.
• Og de 7 arrangørklubbene er Freidig, Byåsen,
Malvik, Nidarøst, NTNUI, Trollelg og Wing.
Ting som er på plass
• Styre. Freidigs representant er Gunn Kari Hygen.
• Sentral organisasjonskomité. 12 personer; vi har
med Stig Berge og Bernt Rognes.
• Event Centre inkl mediasenter: Quality Hotel
Panorama på Heimdalsmyra.
• Kartarbeidet er ferdig. Litt finpuss tas til sommeren.
• Det blir fire VM-arenaer:
Museet på Sverresborg (sprint – kvalifisering).
Freidig-terreng!
Festningen - Midtbyen (sprint – finale)
Jervskogen (mellom/langdistanse – kvalifisering)
Granåsen (mellom/langdistanse – finaler samt
stafett). Mye Freidig-terreng!
Dette blir et usedvanlig kompakt VM med kort
avstand til samtlige arenaer.
• Publikumsløpene benytter tre av disse arenaene:
Jervskogen (Mandag 9. og tirsdag 10. august)
Festningen (Onsdag 11. august)
Granåsen (Fredag 13. og lørdag 14. august)

• 11 løypeleggere til selve VM ble utpekt høsten
2008. Fra Freidig: Tomas Eidsmo, Johan Ivarsson,
Stig Magnar Løvås og Arvid Mølnvik.
• Til publikumsløpene og Hovedløpet er det rekruttert 12 løypeleggere.To Freidig-navn: Sigurd
Bjørke og Arild Holm Clausen.
• Påmeldingen til WOC Tour åpnet på senhøsten.
Over 450 personer fra 20 nasjoner er registrert så
langt (1. februar).
• VM-speaker blir ikke ukjente Kjell-Erik Kristiansen.
Vår egen Knut Lillealtern skal være speaker på
WOC Tour.
• TV-avtale med NRK er på plass. Da avtalen ble
signert i desember uttalte de: “Norske folkefester
har NRK lyst til å være med på.”Samtlige finaler
sendes på TV. Storskjermer på arenaene med bl.a
tracking av løperne er en selvfølge.
Hva jobbes det med?
• Økonomi. Både budsjett og oppfølging av nye
sponsorer.
• Rekruttere frivillige. Et par-tre hundre personer er
på plass, men det er behov for flere!
• Blesting for WOC Tour.
• Arenadesign. Det er mange hensyn å ta: VMløpere, WOC Tour, publikum, presse, TV, diverse
salg, transport osv.
• Overnatting! Vi må regne med en del busslaster
med norske klubber, ikke minst fordi det skal
arrangereres Hovedløp/O-landsleir samtidig.

At Trondheim ikke har verdens beste hotellkapasitet, er én ting. Flesteparten av de tilreisende ser
seg om etter noe rimeligere. Og da er tilbudet
ganske dårlig. Det er noen campingplasser i området, og vi skal bruke et antall skoler. Det er
heldigvis stadig skoleferie under VM.
• Transportopplegget blir også et puslespill, ikke
minst til publikumsløpene. Men de første
brikkene som må legges er arenaene og hvordan
disse designes. Pluss over-natting, selvfølgelig.
• Mange nasjoner etterspør treningsopplegg og
mulighet for treningsleir. Trønderterrenget er
annerledes enn hva de fleste er vant med. Flere
landslag var i området den første uka i september.
De kommer igjen på forsommeren.
• Og masse andre detaljer: Utprøving av tekniske
løsninger, lage tidsplan for VM-uka, planlegge
seremonier, skrive diverse instrukser, briefing av
frivillige, definere menyer,............
Har DU lyst på VM-jobb?
• VM-organisasjonen tilbyr store jobber, små jobber,
oppgaver i skogen, oppgaver på arenaene, oppgaver innomhus, matnyttige oppgaver, – kort sagt:
Noe for enhver smak.
• ALLE Freidig-medlemmer kan søke om VM-jobb
via WWW. Stikk innom VMs nettsted
http://www.woc2010.com/ og fortsett til den
norske versjonen av denne sida.
Eller kontakt stig.berge@ntnu.no.

VM I ORIENTERING 2010

Spektakulært. Urbant. Synlig.
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INNEBANDY

På kamp med Freidig’s
innebandydamer

Det er lørdag, klokken er 13:00 og åtte damespillere
har møtt opp på Dragvoll klar til kamp. Åtte spillere
betyr keeper, fem utespillere og bare to innbyttere.
Motstanderen, NTNUI 2, har seks innbyttere, noe
som betyr at det er en slitsom kamp vi har foran oss.
Freidig har opplevd mye motstand på spillerfronten i
det siste, og har mistet en del spillere. Derimot har vi
denne sesongen fått hjelp fra jentene på juniorlaget.
Disse jentene er bare 15 år gamle, men til tross for
sin unge alder, har de ingen problemer med å matche
nivået i 1. divisjon. Freidig ligger for øyeblikket på
andreplass i tabellen, kun forbigått av Nidaros.
I utgangspunktet burde denne kampen være en grei
seier for Freidigjentene, hvis man baserer seg på
statistikk og tidligere kamper. Motstanden viste seg
å være hardere enn planlagt, og etter første omgang
var stillingen 1-0 til NTNUI. I andre omgang våknet vi
derimot litt til liv, og etter mål av Ida Sofie Langås og
Marthe Trøgstad, var stillingen etter andre omgang
jevnet ut til 2-2. Det var tendenser til mye bra spill, og
forsvarsrekken var sterk og solid.
I tredje omgang fikk virkelig de unge juniorspillene
vise sin styrke. Tre flotte mål ble satt inn av Tuva
Kvaal Andersen og Karoline Kvalø, og førte til at

kampen endte 5-2 til Freidig. Seieren var i boks,
Freidigs damer fikk nye tre poeng og klatrer videre
oppover mot seriegullet. Vi vant 1. divisjon for damer
sesongen 2008/2009, og ambisjonene om gull er
tilstede også denne sesongen. Til tross for redusert
spillerstall, har vi klart oss godt. Tiden vil vise om vi
vil klare å hamle opp mot sterke motstandere som
NTNUI 1 og Nidaros.
Til slutt vil vi komme med en oppfordring til alle
som sitter med en liten innebandyspiller i magen: vi
trenger flere spillere, og alle er velkommen uansett
nivå. Treningstidene står under, og vi ser fram til å
møte DEG på neste trening!
Tirsdag 18:15-19:30 på Blussuvoll skole
Onsdag 20:15-21:30 i Leangen (Sammen med G17)
Søndag 20:30-22:00 på Blussuvoll (Sammen G17)
For spørsmål, kontakt trener Knut-Aril Farnes på
93258059.

SNØBRØYTING PÅ FREIDIGBANEN
Torbjørn Aakerli, Svein Erik Strand og Leif Antonsen
er karene som sørger for at Freidigbanen brøytes
og holdes åpen for vintertrening. Dette har gått
relativt greit i vinter, med lite snø i alle fall inntil
1. februar. Kaldt har det vært, men karan dæm takle
det.
I bakgrunn klubbhuset med ny kledning og farge.
(Huset blir nok i den fargen heretter.)
JG
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TrønderEnergi
blir Gullsamarbeidspartner
til Skandia Cup og Freidig fotball
Like før jul ble det inngått et 3-årig samarbeid mellom Trønder-Energi, Skandia
Cup og Freidig fotball.
”TrønderEnergi er veldig bevisst i utøvelse av sitt samfunnsansvar som en solid
bedrift og en stor og trygg arbeidsplass
i mange kommuner i Sør-Trøndelag, sier
markedsdirektør Cathrine Tronstad.
Derfor har vi i alle år gitt økonomisk
støtte til ulike kulturarrangementer, festivaler, idretts-lag og enkeltpersoner for å
fremme trøndersk breddeaktivitet.
Målet er hele tiden å nå ut til flest mulig, bredest
mulig. Vårt ønske om å støtte arrangement som
bidrar til at unge utøvere kan utvikle gode og sunne
holdninger er også en viktig driver når vi nå går inn
som gullsponsor i Skandia Cup”, sier Tronstad.
I tillegg til å være gullsamarbeidspartner skal
TrønderEnergi utvikle og dele ut FairPlay pris under
Skandia Cup. Prisen har som hensikt å motivere og
engasjere lagene som melder seg på Skandia Cup
til å bidra med å øke bevisstheten omkring FairPlay
blant barn og unge. Prisens innhold og kriterier
utvikles blant annet i samarbeid med RBK, Trøndelag Fotballkrets og Adresseavisen. Prisen deles ut
under Skandia Cup finalene på Lerkendal Stadion.
”Vi er svært fornøyd med å få TrønderEnergi som
gullsamarbeidspartner, sier styreleder Gaute Moldestad i Freidig fotball. I tillegg til at TrønderEnergi

Fra hovedstyret :

Gaute Moldestad,styreleder i Freidig Fotball og
markedsdirektør Cathrine Tronstad i TrønderEnergi under signeringen av avtalen som sikrer
et tett samarbeid mellom TrønderEnergi, Skandia
Cup og Freidig fotball i 3 år framover.
bidrar med en uvurderlig økonomisk støtte, passer
de verdier selskapet står for veldig godt med våre
egne. Vi mener derfor nå å ha fått en samarbeidspartner som kan være med å utvikle Skandia Cup,
som det største breddeidrettsarrangementet i MidtNorge, til å bli enda bedre.
Samtidig styrker dette vårt generelle arbeid med å
lage et godt fritids-tilbud til barn og unge. Vi gleder
oss derfor stort til samarbeidet med TrønderEnergi i
årene fremover”, sier Gaute.

MEDLEMSKAP I SP.KL. FREIDIG

Hovedstyret gjør oppmerksom på at alle tillitsvalgte personer, og alle som deltar aktivt er å regne som
representanter for klubben. Det betyr at de også skal være medlem i klubben.
Vi ber alle trenere/ledere om å hjelpe oss og sørge for at både inn- og utmeldinger skjer fortløpende.
Dere i avdelingene har første kontakten med aktive i gruppene.
Ring oss 7390 0755 eller send en mail til freidig@freidig.idrett.no slik at vårt medlemslister er ajour.
Innmeldingsskjema for nye medlemmer finner du på Hovedklubbens hjemmeside
www.freidig.idrett.no under pkt Kontakt oss.
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Returadresse: Sportsklubben Freidig
Postboks 4642, 7451 Trondheim

eid av trøndere

Langsiktige eiere
Det er noe eget med trøndere. Hva ville norsk fotball vært uten dem?
Hva ville Norges framtid vært uten dem? Hva ville Trøndelag vært uten
folk som Felix? Flere generasjoner med trøndere vet hva det betyr
å eie sitt eget. Derfor eies energiselskapet deres av noen som
bryr seg – dem selv.

tronderenergi.no

Husk å støtte klubben med DIN Grasrotandel!
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