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KLUBBEN I VÅRE HJERTER - ÅRET RUNDT!
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G-Sport på lag med
klubben din!

Husk alltid klubbkortet 
ved handel i våre butikker.

G-Sport Tillertorget
Tlf. 72 89 7400

G-Sport Heimdal
Tlf. 72 59 92 00

G-Sport Solsiden
Tlf. 73 60 00 70

G-Sport Lefstad
Tlf. 73 83 12 00 

G-Sport Trondheim Torg
Tlf. 73 50 15 20

G-Sport Cabo Tlf. 73 95 40 40

Husk å støtte klubben med DIN Grasrotandel!
Når du leverer inn din spillekupong sier du at du vil støtte 

Freidig Sportsklubb. 



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

Sommerutgaven av medlemsbladet er klart. I skrivende stund er klubbens leder 
sammen med mange andre i kommunen tatt ut i streik. Jeg skal ikke dra i gang 
noen politisk debatt om berettigelsen av streik eller ikke, men jeg gjør meg noen 
tanker angående mulige konsekvenser for tredjepart som for vårt tilfelle er idretts-
arbeid og gjennomføringen av idrettsarrangement. Allerede er det besluttet 
at Jentebølgen blir utsatt til høsten med de økonomiske følger det vil få for ar-
rangøren. Hva med vår egen fotballturnering Skandia Cup? En langvarig streik vil 
få store konsekvenser bl.a. i form av stengte baner og skoler. Godt over 6000 barn 
og ungdommer har i lang tid sett fram til å få delta i landets nest største fotballturnering. Dette er årets store 
begivenhet for mange utøvere og ledere! Det er rekordmange lag påmeldt til miniturneringa; 281 lag. 
I hovedturneringen er det 369 lag, av disse er det lag fra Barcelona og Baskerland. Skandia Cup har gjen-
nom mange år satt sitt store preg på byen vår. Turneringen er et utstillingsvindu for Trondheim by. Her vises 
stor idrettsglede med prestasjoner på alle nivå. Det har vært et høydepunkt for utøverne som har vært så 
heldig å nå helt fram til finalen, at finalekampene har blitt avviklet på Lerkendal. Medieavtalen med eliteseri-
elagene ser ut til å velte disse planene for oss i år. Rosenborg har fått omberammet en av sine eliteserieka-
mper til vår finaledag. Det er medie- og pengemakta som rår! Jeg ønsker turneringsledelsen lykke til med alt 
det ekstra arbeid dette medfører.

Vår fellesdugnad Tordenskioldløpet er igjen godt gjennomført både sportslig og økonomisk. Flere deltakere 
melder seg på som lag. Gledelig er det at vi ser en økning av unge utøvere. Avdelingene vil etter årets løp få 
større økonomisk uttelling, noe som vil komme godt med. Samarbeidet på tvers av avdelingene er med på å 
skape en god felles klubbfølelse. En stor takk til dere alle. 

Det har vært interessant å følge med O-familiens arbeid i forbindelse med det nært forestående VM i orien-
tering. Visjonen om et mesterskap som skal være spektakulært, urbant og synlig står fortsatt ved lag. Det 
skal bli spennende å se hvordan dette blir satt ut i praksis. HS er godt informert om tingenes tilstand. Jeg er 
trygg på at våre dyktige representanter bidrar til et godt arrangement. Lykke til!

AU har satt i gang to nødvendige prosesser med utvikling av henholdsvis ny strategiplan og ny bered-
skapsplan for klubben vår. Strategiplanen skal gi uttrykk for de viktigste veivalg og prioriteringer innen Sp.kl. 
Freidig. Den skal være retningsgivende for hele klubbens virksomhet og fungere som et styringsverktøy. 
Beredskapsplan ved alvorlige ulykker er ment å være en del av det forebyggende arbeidet i klubben og 
være til hjelp dersom ulykker skulle oppstå.

Oppussingen av klubbhuset på Eberg er snart fullført. Med Per Bue i spissen for arbeidet, vet vi at resultatet 
blir meget bra. En stor takk til Per og hans gode medarbeidere! 

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

Fra hovedstyret :  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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ARBEIDSUTVALGET (P)  (A) Mobil
LEDER Ulf-Erik Hansen, Asbjørnsensgt. 11, 7052 Trondheim 73 53 18 28 72 54 03 08 95263923 
 ulf-erik.hansen@trondheim.kommune.no  
NESTLEDER Trond Kvamsdal, Th. Pettersensv 19, 7049 Trondheim   93058702 
 Trond.Kvamsdal@sintef.no 
DAGLIG L/ØK.  Jørgen Geving, Pinebergveien 38, 7045 Trondheim 73 91 76 82  90958908 
 jogeving@online.no, freidig@freidig.idrett.no 
SEKRETÆR Liv Turid Myran, Sigurd Jorsalfarsv. 30, 7052 Trondheim   40219801 
 liv.turid.myran@gmail.com 

STYREMEDLEM Jan Erik Buan, Freidigstien 14, 7022 Trondheim 73560169  93243099
 janerik.buan@ramboll.no, janerik.buan@online.no 
STYREMEDLEM Kjell Skoglund, Paul Fjermstadsv. 20, 7052 Trondheim   94277807 
 solkjell.skoglund@gmail.com 
STYREMEDLEM  Elin M. Røsok, Ole Hogstadsveg 6B, 7046 Trondheim     90701082    
 elin.m.rosok@online.no

  
AVDELINGSLEDERE
ALPIN Aksel Stautland, Nedre Alle 1A, 7030 Trondheim 73532673   90983598 
 aksel.stautland@broadpark.no,  

FOTBALL Are Bergquist, Knudssøns gt 2I, 7052 Trondheim   90592636
 are.bergquist@hotmail.com

HåNDBALL Lasse Kilaas, Lidarende 5, 7051 Trondheim 92662200  92662200 
 lakil@online.no 

ORIENTERING Øyvind Schjelderup, Margrethesgt 7, 7030 Trondheim  
 oschjelderup@yahoo.no 

FRIIDRETT Håkon Hovstein, Østre Moholttun 9, 7048 Trondheim 73 93 81 18  93069899 
 hahovste@online.no 

INNEBANDY Knut-Arild Farnes, Ole Hogstadsvei 24B, 7046 73917747 73584705 93258059 
 kafa@statoil.com 
 

HUSSTYRET
LEDER Jørgen Geving, Pinebergv. 38, 7045 Trondheim 73 91 76 82  90958908 
 jogeving@online.no, freidig@freidig.idrett.no 
NESTLEDER Per Bue, Sandgt. 16, 7012 Trondheim 73 51 04 84  91836484 
 prbue@online.no 
  
HYTTESTYRET
LEDER Svein Christiansen, Lillebergv. 12D, 7052 Trondheim 73 94 06 72   902 69 591
NESTLEDER Karl Erik Rønning, Olav Magnussonsv. 1, 7046 Tr.heim 73 91 82 83  91112493 

HOVEDSTYRET & TILLITSVERV
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Medlemsbladets blomst er ment å være en liten oppmerksomhet til fortjente 
Freidigmedlemmer. Det er veldig mange som gjør en stor innsats for klubben, 

og vi blir nok aldri flinke nok til å gi ros.
Denne gangen har vi derfor bestemt oss for å fordele en hel bukett blomster, 

og dele denne på fem velfortjente Freidigmedlemmer.

Medlemsbladets blomster

Medlemsbladets blomst går til Toni Johansen. Denne honnøren får 
Toni for sitt arbeide  som dommerleder i Freidig fotball og Skandia 
Cup. Oppfølging av fotballdommere har vært et problem i flere år, 
men med Toni`s store innsats har antall klubbdommere økt kraftig. 
I tillegg gjør Toni en kjempejobb med både å skaffe dommere, 
skolere dommere og ikke minst sette opp dommere til ca.1500 
kamper i Skandia Cup. Under SC finalene på Lerkendal stiller Toni
i mørk dress for anledningen. Da er det fest.

Blomster går også til Helge Rustad som har hatt hovedansvaret 
for dataregistering og tidtaging i Tordenskioldløpet i mange år. 
Han er virkelig en krumtapp i hele arrangementet, og det er veldig 
mye takket være ham at Tordenskiold er et kvalitetsløp som Freidig 
kan være stolt av. I O-avdelingen nyter Helge stor respekt for sin 
kompetanse innenfor data og elektronikk. Bildet, som ble tatt på 
Jaktprøven høsten 2009, viser ham i kjent positur inne i sekretariats-
teltet – med et påpasselig blikk på PC-skjermen for å kontrollere 
at teknikken fungerer. Akkurat som på Tordenskiold. I august er 
det VM i orientering, og Helge blir selvfølgelig en sentral mann i 
kulissene da også. Han har forlengst startet forberedelsene med å 
utarbeide rutiner og ta hånd om diverse programmeringsoppgaver.

Medlemsbladets blomst går i tillegg til Freidigveteranen Thor 
Weiseth. Venstre ving på Junior og A-lag fra 1949. Bor i Lånke, og 

er trofast gjest på Fjellseterstua på tirsdagene. 
Dagen før sin 79-årsdag møtte han på hytta med velsmakende 
bløtkake pyntet med Freidig-emblemet i midten.
Tor er utdannet konditor og gjorde ikke skam på sin gamle 
læremester Erichsen på Nordre.

Han er flink til å holde kontakt med sine gamle fotballvenner og 
er en glad og ekte Freidig-gutt.

Sist, men ikke minst, fordeles buketten også til Fjellseterstuas 
mest trofaste vertskap Anne-Mari og Thor Aune. Utallige
tirsdager i løpet av de siste årene har Anne-Mari og Thor hatt 
ansvaret for serveringen på Freidighytta. Denne jobben går rik-
tig nok på omgang, men det er i alle fall ikke tvil som hvem som 
har flest serveringsdager. Trofast stiller de opp og lager godt 
miljø og fin servering for klubbens veteraner. 
Medlemsbladets blomst er herved overrakt.     
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G-16 er laget som virkelig viser lagånd 
i Freidig fotball. 90 % av guttene hadde 
dressa seg opp og deltok under Freidig 
sine fane i årets Borgertog 17. mai.

Oppslutninga under Freidigfanen var litt tynn i 
år. Desto gledelig var det  at G-16 guttene stilte 
så guttesterkt opp. Fotballtrøye var bytta ut med 
dress,slips og full pakke. Virkelig et stilig syn. 

Dette ble lagt merke til i Freidigsystemet og laget vil 
få en velfortjent premie.
Da er det bare for de andre avdelingene og lagene i 
Freidig å utfordre G-16 guttene neste år!

Gutter med 
lagånd

Hilsninger & Takk
Hjertelig takk til Hovedstyret og Hyllkaka for 
hilsen og blomster på min 80-årsdag.
Det var veldig hyggelig.     Hilsen Arne Solhjem
 
Hjertelig takk for hyggelig hilsen på 70 årsdagen 
min, og for mange hyggelige minner fra de 43 
årene jeg har vært medlem i klubben så langt.

Vennlig hilsen Turid Seime
 
Vi takker for en uventet, men hyggelig blomster-
hilsen på årsmøtet i Hyllka.

Med hilsen Anne-Mari og Thor

Kjære Freidig-venner !
Francis hilser og takker for blomsterhilsen til 
80-årsdagen. Jeg fører pennen for ham da han 
er til behandling på sykehuset. 

Med vennlig hilsen Christina Kjeldsberg
 
Hjertelig takk for den store ære som er vist meg 
ved at jeg på hovedklubbens årsmøte ble ut-
nevnt til Æresmedlem i Sportsklubben Freidig.

Med hilsen Hjørdis Geving 

Tusen takk for oppmerksomheten på min 80-års-
dag, og for fine gule & røde roser. 

Hilsen Terje Trymer.

Til ettertanke :
Fra en foresatt til Freidigbarn har vi mottatt denne mailen :
Du kan gjerne minne avdelingslederne 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. 
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Klubbens leder Ulf 
Erik Hansen overrakte 
på årsmøtet også 
hedersbevisninger til 
Svenn Egil Lang-
lete og Terje Olsen 
som fikk klubbens 
Fortjenstmedalje med 
Diplom. 
I tillegg fikk Gaute 
Moldestad, Jacob 
Stang og Lars-Inge 
Graabak klubbens 
Diplom.
Medlemsbladet 
gratulerer alle med 
vel fortjente æres-
bevisninger. 

Hjørdis Geving ble hedret med klubbens høyeste æresbevisning  
for sine mange verv og oppgaver i klubben siden 1974. 

I over 35 år har hun hatt uttallige jobber og verv for Fotball, Ski, 
Hovedstyret, Hyllkaka, Klubbhuset og Fjellseterstua.  

De største oppgavene hennes har imidlertid vært 23 år som 
medlem i Skandia Cup`s Hovedkomite med ansvaret for 

turneringens  sekretariat på Lade, samt medlem i klubbens 
huskomite fra byggestarten i 1989 og frem til i dag. 

Etter 20 år i huskomiteen kan Hjørdis derfor trygt benevnes 
som klubbhusets ”mor”.

At dette var klubbens 32. æresmedlemskap siden 1922 sier noe om 
hvor høyt æresmedlemskap henger i Sports-klubben Freidig 

Hjørdis Geving fikk Klubbens Diplom i 1993 og Klubbens Fortjenest-
medalje og Diplom i 2003. 

Flere medlemmer hedret på hovedklubbens årsmøte 2010.

Æres Den som Æres bør...

Hjørdis Geving 
utnevnt som
æresmedlem
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FOTBALL

Foran fra v: Eirik Schrøder, Joakim Antonsen og Sig-
urd Harby. Bak fra v:Toni Johansen, Kent Ove Hammer, 
Rikhard Lyng Haugen, Torbjørn Eidhammer og Torgeir 
Berg Lunder.
Fraværende: Margrete Gomo Nilsen, Are Niclas Straume, 
Paul Daniel Johansen, Jan Åge Kiran.

Klubbens hovedstyre inviterte våre to VM-klare gutter på sitt styremøte.

Martin Mjøen vant en tur til fotball VM og fikk ta med 
seg en kamerat, og den heldige ble Aslak Sørlie 
Voldseth.
Dette ville hovedstyret også markere og guttene ble 
på hovedstyre møte ønsket god tur av klubbens leder 
Ulf-Erik Hansen. 

På vegne av klubben overrakte han hver av dem en 
hilsen i form av kr 500,- i lommepenger til turen. 
“Betingelsen” var at de var gode representanter for 
klubben vår, og at de kom tilbake til medlemsbladet 
med noen bilder og litt fra turen.  
Guttene takket pent og lovte at det skulle de gjøre. JG

Freidig gutter 
klare for VM i 

Sør-Afrika

STORT OG GODT FOTbALL-
DOMMERMILjø I KLUbbEN

Freidig har i overkant 70 aktive fotballdommere.  
På bildet ser vi dommere som dømmer 11`er 
fotball. 
Freidig har blitt en stor dommerklubb, og fra 
1. mai har vi utvida med en dommeransvarlig til 
for å få fulgt opp alle sammen. 
Kent Ove Hammer har ansvaret for klubbdomme-
rene og Toni Johansen for rekruttering-og krets-
dommerene.
Det jobbes mye med dommerrekrutteringen i 
Freidig.18. mai ble det avholdt klubbdommerkurs 

med resultat av 25 nye dommerspirer til klubben. 
2. juni avholder vi enda et kurs med over 20 
påmeldte. Det som er veldig positiv er at det er 
mange jenter som har tatt kurset.
Dommermiljøet i Freidig er veldig godt og klub-
ben har flere talenter som er på vei oppover i 
dommersystemet. Siste nå er at Joakim Antonsen 
er tatt ut til Trøndelag fotballkrets sin talentgrup-
pe under Skandia Cup. Vi ønsker han lykke til, 
og håper å se han på Lerkendal 3. juli i en eller 
annen finale.

Toni Røed Johansen
Dommeransvarlig,

SPK Freidig Fotball /Skandia Cup
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Årets Skandia Cup (SC) med Freidig fotball 
som arrangør sparkes i gang 28. juni. Dette 
blir 36. gang i rekken av mange suksess-
fulle arrangement. SC komiteen har 
vært i arbeid helt siden siste fløyteblås 
i fjorårets turnering, og nå skal en hek-
tisk innspurt sette de siste detaljene på 
plass. 

MOT AVSPARK FOR 
SKANDIA CUP 2010

SKANDIA CUP

”Da vi evaluerte fjorårets cup, satte vi oss flere mål for 
SC 2010”, sier arrangementsansvarlig Gaute Molde-
stad. ”Vi ønsket å utvikle cupen videre og gjøre det 
enda mer attraktivt å delta både for lagene og samar-
beidspartnere. Et viktig mål har derfor vært å få flere 
tilreisende lag med i årets cup. Det er alltid spen-
nende å møte lag man til vanlig ikke spiller mot.” 
Og turneringsleder Svenn Egil Langlete er svært glad 
for at man i år faktisk har lykkes med å få deltagere fra 
Spania i tillegg til at flere langveisfarende norske lag 
tar turen til Trondheim. ”Vi håper at SC skal bli en flott 
opplevelse for de som besøker oss,” sier Svenn Egil.

Og nettopp det å utvikle SC til å bli en enda større 
opplevelse for både spillere, lagledere, og publikum 
har vært en rød tråd i arbeidet for SC komiteen. Derfor 
er det flere nyheter i årets cup. ”Sammen med RBK 
arrangeres for første gang en fotballskole for lag. Vi 
har også premiere på en Fair Play konkurranse, kalt 
RENT SPILL, med en førstepremie på kr. 10.000,” 
forteller Svenn Egil. I tillegg kombineres SC med FC 
Barcelona sin fotballskole som arrangeres i dagene 
før hovedcupen starter. 
”Vi planlegger også med enda flere underholdning-
saktiviteter på Ladesletta i år,” sier Gaute.  
SC komiteen har engasjert en hel klasse fra Brun-
dalen videregående skole til å organisere og gjen-
nomføre dette. ”Elevene har vært veldig entusiastiske 
i planleggingsarbeidet og vi tror det skal bli god 
underholdning for alle som kommer til på Ladesletta 
enten for å overvære hovedcupen eller SC Mini som 
arrangeres 26.-27. juni.”

Gjennom de siste 12 måneder har det vært et stort 
fokus på å knytte flere solide samarbeidspartnere til 
SC. Både Svenn Egil og Gaute er svært fornøyd med 
å ha fått på plass fire langsiktige gullsamarbeidspart-
nere og mener at TrønderEnergi, Sparebank1, Adres-
seavisen og G-Sport er alle aktører som kan være 
med å utvikle SC videre. I tillegg har SC ytterligere 
styrket og utvidet samarbeidet med RBK i år. ”Med 
disse samarbeidspartnerne med på laget mener vi at 
Skandia Cup 2010 ikke bare skal bli enda bedre enn 
i fjor, men være et første steg på en ny vei mot en yt-
terligere profesjonalisering og utvikling av det største 
breddeidrettsarrangementet i Midt-Norge” sier en 
fornøyd duo.

Turneringsleder Svenn Egil Langlete og
arrangementsansvarlig Gaute Moldestad er 
klare til å ønske alle deltagere velkommen 

til Skandia Cup 2010.

SK

ANDIA CUP ‘10
            TRONDHEIM 

  28. juni  -  3. juli

                                                                              
Arr. Sportsklubben Freidig 
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En ny sesong med turorientering i regi av 
Freidig er i gang. De siste årene har salgstal-
let for tur-O-konvoluttene våre ligget på ca 
500. O-avdelingen håper at interessen holder 
seg i år også. Vi har mange deltagere som 
kommer tilbake år etter år, og motivasjonen 
er at de får mange fine turer i skog og mark. 
Spesielt nord og vest i Bymarka er det tradis-
jon for at enkelte av postene legges på steder 
med flott utsikt. Hva med å ta en søndagstur 
med termos i sekken?

Det er som vanlig satt ut 105 tur-O-poster. 
De er fordelt på tre kart:
•	 TROLLA. Dette kartet dekker nordlige deler 
av marka. Mange har vært på Geitfjellet og 
langs Driftsvegen. Men så stopper kanskje 
lokalkunnskapen om dette området? Her er 
partier som nesten er uberørt. Parkering i 
Tømmerdalen/Tømmerdalstorget eller i Trolla.
•	 HERBERNHEIA. NTNUI er kartklubben i 
de høyereliggende delene av Bymarka, og 
vi pleier å ha med ett av deres kart i tur-O-
konvolutten. Herbernheia-kartet ligger helt 
oppe i nordvest, og store deler av terrenget 
er innenfor naturreservatet. Her er det mange 
områder med lite ferdsel. Nærmeste parkering 
er i Tømmerdalen.
•	 ILADALEN. Det mest bynære av årets 
tur-O-kart, og følgelig terreng med mange 
stier, lysløyper og annen infrastruktur. Kartet 

strekker seg fra Geitfjellet via Baklidammen 
sørover mot Lian i nord-sør – retning, og 
fra Theisendammen i øst til langt opp mot 
Gråkallen i vest. Mange av disse postene lig-
ger såpass sentralt at de er egnet for en etter-
middagstur. Parker f.eks på en av P-plassene 
langs Fjellseterveien.
I år har vi ingen poster i Leinstrandmarka. Vi 
ønsker å skjerme dette terrenget mest mulig 
før VM-finalene den andre uka i august.

I tillegg til det ordinære tur-O-opplegget med-
følger også et skreddersydd konsept for de 
yngste i konvolutten. Dette kalles Mini-tur-O, 
og består av 10 lett tilgjengelige poster rundt 
Lavollen og 10 poster nær parkeringsplassen 
på Baklia

Alle postene (105 + 20) er nå satt ut. Postene i 
områder hvor det er elgjakt tas inn 24. sep-
tember. Resten blir stående til ca. 10. oktober. 
Tur-O-konvolutten koster kr 200,-. Den selges 
bl.a hos Axel Bruun Sport og G-sport på Til-
lertorget. Hvis du blar opp 30 kr ekstra, kan du 
få konvolutten tilsendt etter å ha bestilt den 
fra egen PC:

freidig.idrett.no/o/turo/
turo@freidig.idrett.no

God tur!

TURORIENTERING  
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Hele klubben vet sikkert at Freidig – sammen med 6 andre 
o-klubber - skal arrangere O-VM, korrekt navn er WOC 2010,  
8.-15. august i år.

VM I ORIENTERING 
vel 40 dager igjen!

ORIENTERING

Selve VM består av 4 finaler og 3 kvalifiseringer. 
Pr. 20. mai var det påmeldt ca. 300 deltakere fra 39 
land. I tillegg kommer ledere for teamene / landene 
på ca. 110 personer. Det blir en knallåpning på Torvet 
søndag 8. august med åpningsseremoni og finaler i 
sprint, deretter en skikkelig Torvfæst for hele byen. 
Vi skal også arrangere VM Presisjons-O som er en 
spesialøvelse der handikappede kan delta på like 
vilkår: 2 konkurranser, ca 100 deltakere fra 15 nas-
joner og med 30 ledere. 

”WOC Tour 2010” er en åpen orienterings-
konkurranse med 5 konkurranser i løpet av uka, vel 
1500 påmeldte pr. 20. mai fra 32 nasjoner. Dette blir 
en virkelig stor internasjonal konkurranse.

Men o-løp er for alle; derfor gjennomføres samtidig:
Barnas VM-verden 
Her vil det finnes masse moro for barn opp til ca 10 år. 
Tilbudet finnes på arena alle dager, og det er ingen 
forhåndspåmelding. 

VM-samling for 13-åringer 
2 jenter og 2 gutter fra hver o-krets i Norge er tatt ut til 
å oppleve O-VM i Trondheim. 

Hovedløpet for 14 – 16 år arrangeres i samme 
tidsrom av klubber i Nord-Trøndelag. Unge o-løperne  
fra hele landet får komme og prøve seg på VM 
kartene og møte sine helter. 
VM blir et kompakt arrangement, maks 20 km fra 
Event centre til arena og mindre enn 10 km for finaler. 

Vi har kun 4 arenaer: Jervskogen i Malvik og Sver-
resborg for kvalifiseringer, Granåsen og Torvet for 
finalene. 

.. og hvem gjør så hele denne jobben? Vel 500 
personer deltar allerede  som frivillige i organisas-
jonen i dag.  Det kommer flere jobber på plass etter 
hvert som gruppene foretar detaljplanleggingen av 
arbeidet. Det finnes derfor fortsatt en artig jobb også 
for deg som har lyst til å delta.  Det gledelige har vært 
at vi ikke har hatt problemer med å rekruttere folk til 
jobbene. For alle vi som har en eller annen jobb i VM i 
dag, opplever vi: samhold, vennskap og at vi gjør noe 
fornuftig sammen.   
Et punkt har vært noe tungt: Økonomien. Med meget 
streng pengebruk arbeider vi med et budsjett i 
balanse og klarer å komme i mål med det. Sponsor-
markedet ser tørt ut, likevel er jeg sikker på at de store 
kompetanse- og ingeniørtunge bedriftene i Trondheim 
ser hvilken drahjelp o-idretten er til å få dyktige folk til 
byen.  En nøktern sponsorskap her, gir mye framover 
for bedriften og byen.

Til slutt: gled dere alle sammen til ei flott uke i 
august!

Gunn Kari Hygen, styremedlem WOC 2010, 
Freidigs representant

VM I ORIENTERING 2010
SPEKTAKULæRT.  URbANT.  SYNLIG.



Vi starter kavalkaden på sørligere breddegrader: I 
Spania. Vår egen Johan Ivarsson har dessuten en 
trenerrolle i Frol. En svær gjeng fra Levanger reiste på 
treningsleir i Alicante og Murcia den siste uka før 
palmehelgen. Freidig-ungdommene fikk også tilbud 
om å være med. Karen Oline, Jorunn, Brage, Martin, 
Lars, Simen benyttet sjansen, og Johan og Sturla var 
med som ledere. Det er langt fra noe slaraffenliv på 
treningsleir: Gjennomgående to økter på kart hver 
dag. Rapportene forteller om mye krevende kurve-
orientering i kystterreng med lite oversikt samt en del 
treninger i ravineterreng. Våre utøvere fikk tett oppføl-
ging under samlingen slik at utbyttet ble best mulig. 
En glimrende forsmak på sesongen!

Johan Ivars-
son instruerer 
ungdommer fra 
Freidig og Frol i 
forkant av en av 
øktene i Spania. I 
Freidig-drakt ser 
vi Simen, Martin 
og Lars.

Resultatene lot ikke vente på seg. Sent 16. april var 
det natt-NM i Halden. Våre juniorer gjorde en veldig 
god figur: Simen Olafsen ble nummer 4, Lars nr 10 og 
Martin nr 19 i en fyldig H17-18 – klasse med over 60 
deltagere. Simen slo til på nytt i sprint-NM på Le-
vanger i midten av mai. Han vant heatet sitt i kvalifi-
seringen, og ble nr 5 i finalen. Man har lagt merke til 
resultatene hans i forbundet, og Simen er tatt ut som 
reserve til junior-EM i orientering i Spania i juli. Veldig 
moro! Spesielt artig for klubben er det at vi har flere 
ungdommer som puster Simen i nakken.

Simen Olafsen ble nr 5 i juniorklassen H17-18 på 
sprint-NM i Levanger.

Rekrutt- og ungdomstreningene startet så smått i 
midten av april. I likhet med de siste par sesongene er 
det fast base på BSK-hytta ved Ferista hver onsdag 
kl 1800 til ca kl 1915. Ofte møter det opp nesten 100 
barn og ungdommer! Noen av dem er juniorer, gan-
ske mange er i alderen 13-16 år, men de aller fleste er 
fordelt på gruppene fra 8 til 12 år. Da er det liv og røre 
i området! Målsettingen er at de yngste skal oppleve 
fart og moro i skogen, og mer orienteringstekniske 
konsepter som kartforståelse og bruk av kompass tas 
litt pø om pø. Barna grupperes etter alder, slik at det 
ofte er separate opplegg for hver aldersklasse 8, 9, 
10, 11 og 12 år. Dermed blir det en viss progresjon for 
dem som er med på treningene fra år til år. Freidig har 
vært den desidert største klubben på ungdomsløpene 
de siste årene, og vi satser på å markere oss sterkt nå 
i 2010 også: Det var nesten 100 Freidig-deltagere på 
det første ungdomsløpet i slutten av mai!

12

Årets store milepæl for O-avdelingen er selvfølgelig VM. Sammen med seks andre 
klubber skal vi sørge for et spektakulært verdensmesterskap den andre uka i august. 
Det blir tusenvis av tilreisende o-løpere. Forberedelsene til VM innebærer bl.a at for-
skjellige tekniske løsninger for bl.a tidtaging, seeding og GPS-tracking testes ut på 
lokale arrangement i forkant. Men den daglige drift og de årvisse aktivitetene må også 
gå sin gang. Her er en liten oppsummering av vårsesongen.

VåRSESONG I O-AVD.

ORIENTERING



13

Rekrutt-trening i midten av mai: Rett etter starten 
på karttegn-stafett.

Den litt eldre garde i O-avdelingen har selvfølgelig 
også begynt å røre på seg. Sprintcupen er som regel 
lokal sesongstart: Seks sprintløp som typisk arrang-
eres på torsdager i april/mai. Sprintløp i orientering 
er karakterisert ved korte løyper (ca 2.5km), mange 
poster, og som regel bynært/parklignende terreng. 
Arrangøransvaret for de seks løpene går på omgang 
mellom klubbene i byen, dog uten at Freidig pleier å 
engasjere seg. Vi prioriterer heller å ta oss av to ung-
domsløp siden vi har veldig mange rekrutter i klub-
ben. Men vi har markert oss med god og bred delta-
gelse i sprintcupen. Sammenlagt var det kun Karen 
Oline Kolstad som gikk til topps i år (klasse D15-16), 
men det ble mange klasseseire i enkelt-løpene.

Den trønderske våren tok seg jo en ganske lang time-
out fra midten av april. Heldigvis har vi terreng ikke 
så veldig langt unna som er tidlig snøbart. Og det 
vet man å benytte seg av i Bjugn. De arrangerte en 
skikkelig løpshelg i slutten av april med tre løp (sprint, 
mellomdistanse og langdistanse) på to dager. Ca 50 
personer fra Freidig tok turen utover en eller begge 
dagene. Deler av teknologi-teamet som skal i sving
under orienterings-VM var også avgårde. De var 
rett og slett på treningsleir. GPS-trackingen fungerte 
utmerket, og man fikk dessuten prøvekjørt program-
varen som skal håndtere jaktstarten for ca 2000 
deltagere på publikumsløpene WOC Tour. Men man 
har selvfølgelig flere generalprøver på gang utover 
forsommeren. Freidigstafetten var “prøve-VM” i stafett. 
Teknikken gikk på skinner der også.

Glade medaljevinnere i KM: 
Karen Oline, Gina og Jorunn (foran), 

og Lars og Martin (bak).

Orientering som TV-idrett! “Tracking” av elitelø-
perene, som er utstyrt med GPS-utstyr, og alle kan 
følge med på deres veivalg og eventuelle bommer.

I mai har sesongen gått sin gang. “Vårløpet” på 
Stjørdal er en klassiker. Godt over 50 Freidig-
deltagere denne gangen (også). Og den siste helgen 
i mai var det både Freidigstafett og KM mellomdis-
tanse. I år var det 50 år siden den første Freidig-
stafetten! Som allerede nevnt var det en vellykket 
generalprøve på VM-stafetten, men vi håper å slippe 
pladask regnvær  under VM-uka. Heldigvis var det 
langt bedre værforhold da Orkanger IF arrangerte KM 
i et flott terreng på ryggen øst for Orkdalen. 

Årets store fellestur går i stedet til O-festivalen på 
Raufoss i slutten av juni. Alt tyder på at 100 personer 
tar turen til Toten, og avdelingen har forlengst bestilt 
to busser. Det er selvfølgelig masse ferieløp rundt 
omkring i år også, men ingen som samler horder av 
Freidig-folk à la Italia i fjor og svenske Sälen i 2008. 

Men den helt store O-begivenheten i 2010 skjer jo 
på hjemmebane: VM den andre uka i august. De 
voksne hjelper til med store og små oppgaver for å 
få arrangementet i havn, mens de under 17 får lov 
til å delta i publikumsløpene WOC Tour. VM kommer 
uansett til å bli en opplevelse for oss alle. Det blir 
noen tusen tilreisende O-løpere, og vi satser på mye 
liv&røre både på arenaene (primært Jervskogen og 
Granåsen) og i byen. 
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En sesong med stor aktivitet er fasiten 
for innebandygruppa i 2009/10. 

Veksten i Freidig sin innebandygruppe har de siste 
årene vært stor. Og denne sesongen fulgte pent opp 
den trenden. I de yngste klassene har Freidig hatt 
med opp til 8-9 lag på minirundene som har vært ar-
rangert i løpet av sesongen. Dette er for spillere helt 
ned i 6års-alderen. Gjennom seks helger har de yn-
gste fått spille godt med innebandykamper og idretts-
gleden har absolutt vært tilstedet. Freidig sitt G11-lag 
har også reist utenbys for å måle krefter med andre. 
Laget gjorde sine saker meget bra i turneringen Excel 
Tiger Cup i Drammen hvor laget kom seg helt frem til 
finalen. Meget imponerende!

Aldersbestemt seriespill
I de regionale seriespillene har også Freidig satt sitt 
tydelige preg på aktiviteten som har foregått. I G13-
serien stilte klubben med to lag hvorav det ene laget 
vant serien. I de to divisjonene for G15-lag har hele 
tre Freidiglag deltatt og det ble da også bronse i 1. 
divisjon på førstelaget. I G17-serien lå Freidiglaget 
sesongen igjennom å kjempet om seriegullet, men 
måtte se seg slått av Øya på målforskjell. 

Senior
På damesiden har Freidig gjennomført en god ses-
ong. Juniorlaget tok seriegullet i 2. divisjon for damer, 
mens i 1. divisjon ble det sølv på våre jenter. I tillegg 
kom man til finalen i Trondheims-CUP hvor det ble tap 
for eliteserielaget til Nidaros IBK. 

For første gang stilte Freidig også med lag i seniorlag 
i seriespill på herresiden. G17-laget sammen med 
noen litt eldre spillere sørget for at det ble seriegull 
i 3. divisjon og opprykk på første forsøk. Til neste år 
blir det dermed lag fra Freidig i både 2. divisjon og 3. 
divisjon senior. I cupen røk laget ut i kvartfinalen mot 
1. divisjonslaget Ugla med knepne sifre.

Aldersbestemt NM-sluttspill
Freidig har også stilt med lag i NM for J15 og G17 i 
vår. Jentene kom seg helt videre til semifinalen hvor 
det ble tap for Bygdø/Monolitten, mens gutta røk ut 
i grunnspillet i en meget hard gruppe. Begge lag bet 
altså godt ifra seg til tross for meget solid motstand.

Det har med andre ord vært stor aktivitet i inneban-
dygruppa. Antall medlemmer har økt og innebandy er 
i skuddet som aldri før. Nå er det bare å vente på at 
neste sesong er i gang.
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Stor aktivitet i leiren!

INNEBANDY

Mats Brækstad og Sindre Lassessen i aksjon for herrelaget.
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- Jeg ble utrolig glad når jeg så uttaket første gangen. 
Det var rett og slett stort, forteller Mats Brækstad. Det 
er jo utrolig kult å være på en liste sammen med navn 
man har hørt om, fortsetter den solide backen.
Spillerne var de eneste fra klubber nord for Akershus 
og markerte for alvor at Freidig er i ferd med å få frem 
en rekke lovende innebandyspillere.
- Vi har jo trent mye sammen opp gjennom. Etter 
skolen drar vi jo gjerne ned i Nidarøhallen å skyter 
litt i tillegg til styrketrening. Det var rett og slett utrolig 
artig at vi begge ble tatt ut, smiler duoen lurt.
Selve samlingen ble holdt over tre dager på Holmlia i 
Oslo. Sammen med 20 andre lovende innebandytal-
enter ble det både treningskamper og fysiske tester.
- Nivået var meget høyt. Spesielt på det tekniske var 
det bra. Men jeg føler vel likevel at vi hang godt med 
hele veien, forteller Brækstad. Og så var det lærerikt. 

Man måtte alltid holde konsentrasjonen oppe, og det 
var hele tiden en trang for at du måtte prestere. Mye 
fysisk, og noe psykisk, men alt i alt en kjempetur og 
kjempetrivelige lagkamerater, utfyller Rasmussen.
Begge spillerne har i tillegg til Freidig sitt G17-lag 
spilt på seniorlaget denne sesongen. Dette laget vant 
likeså godt 3. divisjon i Midt-Norge og sikret dermed 
opprykk til 2. divisjon på første forsøk.
- At det har gått så bra i år må jo bety at vi har gjort 
mye riktig i treningsarbeidet, konkluderer duoen som 
gleder seg stort til neste sesong.
- Vi er et ungt lag som har utviklet oss godt. Det 
gjelder å fortsette i samme sporet, forteller spillerne 
som begge har ambisjoner om flere landslagsopp-
tredener.

Nytt uttak for Brækstad
Etter denne samlingen tok landslagsledelsen ut en ny 
tropp som skulle på samling i Sverige i start på mai. 
Her figurerte nok en Mats Brækstad som en av de 
uttatte. Det betød nok en mulighet for unggutten til å 
høste erfaring av spill på høyt nivå.
- Det var utrolig stort å bli tatt med på enda en 
samling. Nesten større en første gang, siden uttaket 
må ha betydd at de likte det jeg gjorde på den første 
samlinga så bra at de ville ha meg med en gang til, 
forteller en smilende Brækstad i etterkant av sam-
lingen. I Sverige ble det spilt treningskamper mot et 
svensk klubblag som ga god motstand.
- Vi ble hardt trykket tilbake i deler kampene som 
ble spilt i Sverige. Men jeg syns det gikk greit og for 
egen del kom jeg vel kurant i fra det selv om det tar 
tid å justere seg inn på et nivå som ligger noen knepp 
over det jeg er vant fra hverdagen her oppe, avslut-
ter Brækstad som sikter seg inn på neste uttak over 
sommeren.

Dobbel Mats 
på U19-landslaget i innebandy

INNEBANDY

Mats Brækstad og Mats Rasmussen ble i april tatt ut på U19-landslagssamling. 
Spillerne ble belønnet med en plass blant landets beste etter en meget god sesong 
for Freidig sitt G17-lag. God innsats under G17-NM gjorde at landslagsledelsen ble 
såpass imponert at de tok ut duoen på samling.
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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. 

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

KjEL
L’s

Hjø
RNE

     IKKE HELT VELLYKKET KJÆRLIGHETSERKLÆRING

HUN: Jeg har lagt på meg så siden i fjor - og særlig baken er blitt stor.
Derfor vil jeg nå høre - hva du synes jeg bør gjøre...

HAN: Det der skal du ikke tenke på - for jeg er like glad i deg før som nå.
Du er jo den kjære kona mi - og jeg simpelthen elsker hver kvadratmeter av rumpa di!

Tordenskioldløpet er arrangert av Sportsklubben Freidig  hvert år siden 1980. 
Løpet går på Lade, og i år gikk løpet onsdag 5. mai.   
Vi inviterte mosjonister, joggere, løpere, koffertløpere - gamle og unge.

Totalt fullførte 639 løpere, 5 og 10 km inkludert. Litt færre enn i fjor, men noe av dette 
 skyldes nok værgudene som ikke var helt på vår side, det var til tider surt og kaldt.
Grunnet arbeid i Haakon VII`s gate, måtte løypa legges om og den var nok noe tynge i år. Nytt av året var at løpet 
var et av 8 løp som inngår i Sør-Trøndelag Friidretskrets’ løpskarusell, Kretsløp.
Gledelig var det med også at Tare Teksum fra “Ingen grenser”, gjennomførte 10 km med ledsager, ingen ringere 
enn tidligere OL-vinner, Vebjørn Rodal.
For Sportsklubben Freidig er dette den eneste felles “aktivitet” hvor alle avd. har ansvar og stiller med mannskap. 
Uten dette samarbeidet hadde det ikke vært mulig å gjennomføre løpet. 
En takk til alle avdelinger og “Huset”, til de som bidro til et godt organisert arrangement.
Overskudd fordeles mellom avdelingene. Neste års løp går tirsdag 10. mai og vi håper på samme positive oppslut-
ning!
Se masse flotte bilder fra løpet på hjemmesiden.                             Med Freidig-hilsen Kjell A. Skoglund, Løpsleder

SUPERT TORDENSKIOLDLøP
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Det er i dag registrert  345 spillere/tippere som støtter 
FREIDIG SPORTSKLUBB.
(Det navnet sier du når du skal registrere deg som vår støtte-
spillere.
Med 345 støttespillere fikk klubben utbetalt kr.  55.844 for 
perioden 1. januar-31. mars 2010. Og det er meget velkomne 
penger.
Disse pengene fordeles til våre 5 avdelinger Alpin, Fotball, 
Håndball, Innebandy og  Orientering prosentvis etter antall 
medlemmer under 19 år.

Men kjære Freidigmedlemmer: Det burde vært langt flere støttespillere. 
Derfor minner jeg om at alle kan hjelpe oss å skaffe enda flere støttespillere. 
Jo flere som er med, jo mer penger blir det til avdelingene. 
- Denne ballen legger vi aldri død…..        Jørgen

Grasrotandelen gir klubbens 
avdelinger gode kroner

Som de aller fleste sikkert har fått med seg, så kan de som deltar i tipping og spill ar-
rangert av Norsk Tipping være med å støtte klubben med noen kroner. Det betyr at 5% 
av din spilleinnsats kan gå til klubben vår. Etter at vi mistet gode inntekter fra auto-
matene er dette en liten kompensasjon.

Men det kunne vært enda mer ...

Ny medarbeider på Freidighuset
Mona Østgård begynte i 40% stilling på Freidighuset 16. april i år. 
Stillingen er delt mellom Skandia Cup/Fotball og Hovedstyret.
Mona jobber på huset mandager 0800-1600, onsdager 0800-1200 
og fredager 1200-1600. 
Dette er en stilling med varierende arbeidsoppgave hvor Mona bl.a. tar over  
oppgavene etter Gunnar Dyrendal som sluttet 1. april.
Mona er for mange i klubben også er kjent som ”Mona på trykkeriet”. 
Det vil si at hun hos Offset-Trykk, som er klubbens faste trykkepartner, har 
jobbet med Freidigs medlemsblad, Skandia Cup`s program, Tordenskiold-
løpets program og mye annet for Freidig i over 20 år. 
Mona skal fortsatt ha 60% stilling hos Offset-Trykk Trondheim.
Med sin bakgrunn kjenner derfor Mona meget godt til klubben fra før.  
Vi ønsker Mona hjertelig velkommen, og håper hun vil trives hos oss.

Jørgen Geving, Daglig leder
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Treningsoppmøtet har vært noe ustabilt i år, blant 
annet pga konfirmasjonsforberedelser, men fokus, 
innsats og humør er absolutt på topp når vi er samlet.
Vi har nylig avsluttet en vellykket 2009/2010-sesong. 
Vi endte på sølvplass i serien med 12 seire, 1 uav-
gjort og 3 tap. Den gode plasseringen resulterte i 
deltakelse i sluttspillet for de beste lagene i region 
Midt-Norge. Stor stas! 
Vi gikk videre fra gruppespillet, men tapte mot Molde 
2 i viderespillet.
23.-25. april deltok vi i CSK-cupen. Vi vant B-finalen 

mot Stjørdalsblink med ett mål (Se bilde! Lone Isbrek-
ken var beklageligvis ikke tilstede da bildet ble tatt), 
og skaffet nok en pokal til Freidighuset.
Bonusturen går i år til Hamar, hvor vi skal delta i H20 
Storhamarcup 28.-30. mai. Vi har leid buss, og reiser 
sammen med J96/97 og G96. Alle kampene i turn-
eringen skal spilles i Vikingeskipet.
Gleder oss til denne cupen, og satser på både 
sportslig og sosialt utbytte.
Trenerne; Ståle Grosberghaugen, Anders Dyrseth
Merethe Claussen

FREIDIG jENTER 95
består i dag av 13 ivrige jenter, 3 trenere og ei støttende 

foreldregruppe som stiller opp og heier oss frem. 

HÅNDBALL
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Sorgenfriveien 9 • 7037 Trondheim
Tlf. 73 82 12 12

Mail: mona@offset-trykk.com

Freidigmiljø er ikke noe som 
skapes av seg selv.

 Det er du og jeg som skal 
skape miljø.
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Turen startet i godt sommervær fra klubbhuset fredag 21/5 i en av Norges flotteste 
busser. Overnatting ble på nye Bekkevoll skole som åpnet dørene i 2010. Pizzakveld 
på Dolly Dimples, bading i nye Moldebadet, bursdagsfeiring for en av spillerne og 
milkshake a`la Kjartan er noen nøkkelopplysninger fra turen. Det ble mange kamper 
med ett lag i A-sluttspill og ett kom helt til B-finale. Vi hadde en meget flott sportslig 
innsats og en utrolig sosial helg i Molde. Vi har flotte jenter!

FREIDIG jENTER 98
MED TO LAG På ROSECUP I MOLDE

HÅNDBALL
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Alpinsesongen 2009/2010
Alpinavdelingen har nå lagt sesongen 2009/2010 bak seg, selv om maiværet av og til 
fikk en til å lure. Etter barmarkstreninger i Granåsen og på Tempe for de eldste fra gjen-
nom hele sommeren og høsten i fjor, og gymsaltrening med fokus på lek og moro for de 
yngste på høstparten, kom avdelingen i gang i Vassfjellet tett oppunder jul. Da hadde de 
ivrigste allerede samlingsdøgn på Juvass, Tärnaby, Dombås og Oppdal bak seg. 

ALPINT

Til tross for lite natursnø i Vassfjellet, og sen oppstart i Midtlia, 
fikk vi gode treningsforhold i Nordløypa mens vi ventet på at 
Midtlia skulle bli kjørbar. Dette ble en fin avveksling med godt 
treningsutbytte. 
Mange fra Freidig, både liten og stor, deltok på samlingen på 
Oppdal i mellomjula. Denne samlingen er en gammel tradis-
jon i Freidig, og innbefattet både tacokveld på Slettvold og 
Sesongstarten, som var vinterens første renn. Ikke mye snø 
på Oppdal heller, men nok til at en fikk en gode treningsdager 
og et bra renn. Første helg etter jul var mange av avdelingens 
medlemmer på Oppdal igjen, denne gang som mannskap 
ifm. FIS-renn. Mange har sikkert glemt det allerede, men 
denne perioden var bikkjekald, og egentlig ikke til å være ute 
i. For dugnadsgjengen på Oppdal var dette starten på en 
periode med kalde tær og fingre som skulle vare i ukevis. 
Også januarkveldene med trening i Vassfjellet var av det hel-
ler kalde slaget. Både løpere, trenere og foreldre vente seg 
imidlertid raskt til å være ute under nærmest arktiske forhold, 
og ved å passe på godt på hverandre, samt bruk av skikke-
lige klær og kuldekrem  fikk vi gjennomført bade treninger og 
renn uten frostskader. 
I Vassfjellet arrangerte vi på tidligvinteren Helene Minnecup 
og Småalpinisten med god deltagelse fra både Oppdal og 
StjørdalsBlink. Senere på Vinteren har vi arrangert Telenor-
karusell, Midtuke-Cup, klubbmesterskap og avslutningsvis 
Alpinliga Cup. 
Klubbens yngre løpere har i tillegg deltatt i renn bl.a. på Opp-
dal og Åre. Opplevelsesrike turer, preget av en fin blanding 
av spenning og moro  både i og utenfor skibakkene. Løpere 
fra avdelingen har vært godt representert både på Telenor-
lekene (landsfinale) for 12/13 som ble arrangert på Oppdal, 
og på Hovedlandsrenn for 14/15 på Hafjell. Klubbens eldre 
løpere har prestert godt i FIS-renn, og løpere fra avdelingen 
har også fått prøve seg i E-cupsammenheng. 
Det har vært moro å følge løperne gjennom sesongen. Godt 
miljø og trivsel gir treningsiver og fremgang, både sportslig 
og sosialt. Alpint er en relativt liten idrett, og nye utøvere og 
foreldre er verdifulle tilskudd til miljøet. Det har derfor vært 
ekstra moro har det vært å se at våre nye medlemmer har 
funnet seg godt til rette.
Takk til alle som har bidratt. Jeg gleder meg allerede til neste 
vinter.

Av: Aksel Stautland, Leder Freidig Alpin
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Adresseavisen med i rekken 
av gullsamarbeidspartnere 
til Skandia Cup og Freidig fotball

Tidligere i vår ble det inngått en avtale med Adresseavisen som en av de store samar-
beidspartnerne til Skandia Cup og Freidig fotball. 

Det er viktig for oss å ha med en slik fremstående 
regional mediapartner som Adresseavisen - og 
spesielt i forhold til Skandia Cup.
Adresseavisen er ikke bare en betydelig kommu-
nikasjonskanal, men vi ser avisen også som en 
partner som kan bidra til videre utvikling av Skandia 
Cup som arrangement”, sier Gaute Moldestad 
arrangementsansvarlig i Skandia Cup. Avtalen 
innebærer at Skandia Cup/Freidig mottar støtte i 
form av betydelig annonseplass i avisen. Som gje-
nytelse får Adresseavsen tilgang til å profilere seg 

både i Skandia Cup og gjennom Freidig sine ”utstill-
ingsvindu” som bl.a. i medlemsblad, hjemmeside 
og arenareklame. Adresseavisen er i år også med 
som en av medeierne til den nye RENT SPILL – Fair 
Play konkurransen som er satt opp til Skandia Cup.

Bjørn Vik-Mo (opplagsdirektør) og Vigdis Fager-
vik (salgssjef) fra Adresseavisen flankerer Gaute 
Moldestad ved signering av samarbeidsavtalen.

BLI MED TIL LADE OG FØL PÅ 
HERLIG FOTBALLSTEMNING!

SK

ANDIA CUP ‘10
            TRONDHEIM 

  28. juni  -  3. juli

                                                                              
Arr. Sportsklubben Freidig 
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GULL VERDT FOR FREIDIG
Freidig fotball og Skandia Cup har fått to nye gullsamarbeidspartnere i løpet av vin-
teren. Adresseavisen og Sparebank 1 SMN har begge inngått avtaler som gjør de til 
gullsamarbeidspartnere. Fra før av har TrønderEnergi og  G-Sport/Cabo denne samar-
beidsstatusen.   

Sparebank 1 SMN har i mange år vært klubbens 
bankforbindelse og sponsor til Skandia Cup. Nå 
er samarbeidet utvidet til en 2-åring gullsamar-
beidsavtale mellom SMN,Skandia Cup og Freidig 
fotball. ” SMN har stor tro på det arbeidet Freidig 
fotball gjør og det Skandia Cup betyr for Trondheim 
og Midt-Norge. Vi er bevisst vårt samfunnsansvar 
og Skandia Cup er en viktig arena for oss. Som 
sparebank kan vi sette av en betydelig del av 
overskuddet til støtte av store og små formål in-
nen nærings- og samfunnsliv, som for eksempel 
fotball,”sier Liv Melleby Arnseth,sponsorsjef i SMN.

SMN kommer i tillegg til å være med og utvikle 
underholdnings-og aktivitetstilbudet i arenaområdet 
under Skandia Cup. 

Også Trøndelags største mediehus Adresseavisen 
har inngått avtale med Freidig fotball og Skandia 
Cup. Avtalen gir mulighet for Adresseavisen til  å 
profilere seg både i Skandia Cup og gjennom 
Freidig sine kommunikasjonskanaler. Som blant 
annet medlemsblad,nettside og arenareklame. 
Avtalen innebærer at Adresseavisen sponser 
Skandia Cup og Freidig fotball med annonsering.

Sponsoransvarlig i Skandia Cup, Hans Petter 
Rønning er svært fornøyd med de nye gullsamar-
beidspartnerne. ”Disse partnerne vil være med på 
å utvikle både Skandia Cup og Freidig fotball slik 
at vi kan skape et inkluderende,trygt og positivt  
oppvekstmiljø for barn og unge,” sier Rønning. Han 
avslutter med å ønske alle Freidig sine medlemmer 
velkommen til årets Skandia Cup.
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Nyhet!
Nå kan du selv bestemme hvordan 

Visakortet ditt skal se ut!

Du må være kunde i SpareBank 1 SMN og ha produktet FRI  for å bestille Visakort med motiv. 
Med FRI har du tilgang til de banktjenestene du bruker ofte. Bl.a. Visakort, MasterCard, 
nettbank, mobilbank, reise- og avbestillingsforsikring. Kort med fritt motiv koster 100 kroner.

Velg et av våre galleribilder, eller du kan laste 
opp et bilde fra din egen datamaskin.

Bestill kort på smn.no



tlf. 07273   tronderenergi.no

Bruk en 
strømleverandør 
som gir tilbake til 

klubben din

3 mnd.
gratis
fastbeløp

Bestill i dag på tronderenergi.no

Tilbudet gjelder strøm til innkjøpspris. 

Etter 3 mndr.: Ordinært fastbeløp 

48,-/mnd.

Tilbudet gjelder ut juli. 
TrønderEnergi eies av 22 kommuner i Sør-Trøndelag. Gjennom utbytte til 

våre eiere og engasjement i lokalsamfunnet, bidrar vi til lokal verdiskaping.

Blant annet til Freidig Fotball – slik at barn og unge kan drive med det de liker best.

OFFSET-TRYKK TRONDHEIM AS

Returadresse: Sportsklubben Freidig 
Postboks 4642, 7451 Trondheim


