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Freidigløperne Frida Sophie Stang og Hans Jørgen Jøssund tok flotte
medaljer under NM junior I på Hafjell i januar. Hans Jørgen tok gull Bi EN
UB
utfor og sølv i Superkombinasjon. Frida tok sølv i utfor.
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Begge er nå elever ved Oppdal
videregående skole, etter mange
sesonger med Freidig og Vassfjellet
som hjemmebase.

Hans-Jørgen SSL trening på Juvass i november med Oppdal Skigymnas.
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ANNONSER

G-Sport på lag med

klubben din!

G-Sport Cabo
G-Sport Lefstad

Tlf. 73 83 12 00

G-Sport Trondheim Torg

Tlf. 73 50 15 20

Husk alltid klubbkortet
ved handel i våre butikker.

Tlf. 73 95 40 40

G-Sport Tillertorget

Tlf. 72 89 7400

G-Sport Solsiden

Tlf. 73 60 00 70

G-Sport Heimdal

Tlf. 72 59 92 00

støtter du
klu bben di n ?
når du leverer inn din spillekupong sier du
at du gjerne vil støtte Freidig Sportsklubb!

hold
hodet
varmt!
Nå har du
muligheten til å
få kjøpt klubbens
flotte lue !
Den er produsert i begrenset opplag
og selges på klubbhuset for kr 200,-.

LEDER’N

formannEN har ordet
Kjære Freidig-venner
Klubbens årsmøte nærmer seg. Status for klubbens aktiviteter skal gjøres opp. Jeg vet at det administrativt i avdelingene jobbes aktivt for å få fram de ulike avdelingers årsberetninger. Det blir spennende
og forhåpentligvis hyggelig lesning.
Mona Østgård ønskes hjertelig velkommen som fast ansatt i klubben. Jeg er umåte glad og fornøyd
for å ha ”kapret” henne. Nå blir det opp til oss i HS, fotballavdelingen og Skandia cup å nyttiggjøre oss
hennes kapasitet på en fornuftig måte ut fra instruks. Jørgen som har gjort en fenomenal jobb gjennom mange år, trenger avlastning.
Klubbens totale økonomi er god. Det er hyggelig å registrere at fotballavdelingen og Skandia cup har lagt bak seg de store utfordringer med hensyn til økonomi. De har tatt viktige og nødvendige grep for å rette opp i problemene. Det ser ut til at optimismen råder igjen.
Økt medlemstall gir økt medlemskontingent. Det betyr bl.a. at avdelingene fortsatt slipper å betale tilskudd eller bidrag for bruk
av klubbhus og Fjellseterstua. Huset er fortsatt mye i bruk både til hverdagsarrangement og ellers til ulike festlige anledninger. Det
er 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 er hjertelig velkommen til å ta den i bruk! Ta kontakt med ”Huset” og gjør
avtale.
Hyttestyrets leder Svein Christiansen skal ha alle ros og takk for det arbeidet han utfører for å holde Fjellseterstua i orden. Han
sørger også for at veien opp til hytta fra parkeringen er til enhver tid bedre brøytet enn mang en vei i Trondheim.
Det har i den senere tid kommet opp en problematikk de fleste klubber har. Mange utøvere deltar med aktiviteter knyttet til
flere avdelinger med de utfordringer det gir. Her er det viktig at lederne på voksenplan har god dialog og avklarer opplegg. Som
breddeklubb har vi meget stor sportslig aktivitet og enkelte kommende stjerner vil vise 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.
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 dere lykke til!
Velkommen til årsmøte torsdag 8. mars!

Ulf-Erik Hansen

kjøp kunstgress-andelsBrev
Ved byggingen av banen ble det solgt andelsbrev for å realisere drømmen om kunstgress på Freidigs grusbane.
Vi klarte å selge ca 270 andelsbrev a kr 300,- og det var en god økonomisk støtte for byggeprosjektet.
Kunstgressbanen var ferdig i 2004 og ingen kunne da, eller i dag, forutsi når gressteppet må skiftes. Det antydes ca. 10 års brukstid.
Vi kjøpte det beste kunstgresset som var på markedet i 2004, men også her har utviklingen gått raskt, slik at vår type gress ikke er
det beste på markedet i dag. Banen brukes veldig mye, og vi ser en meget merkbar slitasje på kunstgresset.
For å være økonomisk beredt på den dagen vi er nødt til å skifte banedekke, ble det ved prosjekteringen i 2003 bestemt at fotballavdelingen skulle bygge opp en egenkapital ved å sette av penger hver måned. Dette har fotballdelingen også klart, men egenkapitalen er dessverre minket de siste to årene. Dette blant annet pga nødvendig bygging av garasje for traktoren etter hærverk som kostet
kr 58 000,- I tillegg ble det brukt en del midler fra kunstgress sin konto for bygging av tribune og lagerrom for nødvendig utvidelse av
garderobene.
Vil du hjelpe oss å bygge opp egenkapitalen igjen?
Det kan du gjøre ved å kjøpe andelsbrev á kr 300,- i gressbanen, og det er anledning til å kjøpe fl ere andelsbrev. Med god oppslutning
klarer vi vårt mål om en egenkapital på 1 million den dagen vi må skifte banedekke. Det kan bli nødvendig om 2-3 år.
Din støtte til Kunstgressbanen sender du til Sportsklubben Freidig, Boks 4642 Valentinlyst, 7451 Trondheim. Konto nr 4200 03 27624.
Merk innbetalingen Freidig Kunstgress.
På fotball sin web-side vil vi legge ut ajourført oversikt
over bidrag som mottas.

VI HÅPER PÅ DIN STØTTE
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INTERN INFO

Sportsklubben Freidig
Adresse: Boks 4642 Valentinlyst, 7451 Trondheim • Freidig klubbhus: Sigurd Jorsalfarsvei 31
Kontortid : Mandag og Torsdag 0900 – 1600 (Fredager 0900-1200) - eller etter avtale
Telefon: 7390 0755 E-post: freidig@freidig.idrett.no Organisasjonsnr: 937450761

HOVEDSTYRET

Daglig leder: Jørgen Geving, Tlf: 909 58 908 - e-post : jogeving@online.no
Adm. sekr: Mona Østgård, Tlf:959 01 410 - e-post: mona1969@gmail.com

AVDELINGSLEDERNE
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Leder

Ulf-Erik Hansen

95263923

ulf-erik.hansen@trondheim.kommune.no

Nestleder

Trond Kvamsdal

93058702

trond.kvamsdal@sintef.no

Daglig leder

Jørgen Geving

90958908

jogeving@online.no

Sekretær

Mari Østgård

91342404

mostga@broadpark.no

Styremedlem

Elin M. Røsok

90701082

elin.m.rosok@ntnu.no

Styremedlem

Jan Erik Buan

93243099

janerik.buan@ramboll.no

Styremedlem

Kjell Skoglund

94277807

solkjell.skoglund@gmail.com

Alpin

Aksel Stautland

90983598

aksel.stautland@broadpark.no

Fotball

Are Bergquist

90592636

are.bergquist@gmail.com

Håndball

Lasse Kilaas

92662200

post@freidighandball.no

Orientering

Arild Holm Clausen

48266568

orientering@freidig.idrett.no/arild.clausen@ntnu.no

Innebandy

Jorunn Reitan

97117026

jorunn.reitan@gmail.com

Friidrett

Håkon Hovstein

93069899

hakon.hovstein@gmail.com

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 fi nner du på Hovedklubbens hjemmeside
www.freidig.idrett.no under pkt Kontakt oss.

POLITIATTESTER...
I Sportsklubben Freidig blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller
mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.
Dette gjøres i samråd med avdelingsansvarlig:
-

Alpint:
Fotball:
Håndball:
O-avd.:
Innebandy:

Jacob Stang
Mona Østgård
Kåre Th. Claussen
Håvard Lorange
Paul Daniel Johansen

jacob.stang@sintef.no
medlem@freidig.fotball.no
k-tclau@online.no
haavard.lorange@siemens.com
shop@vpl.no

- tlf. 980 16 374
- tlf. 959 01 410
- tlf. 982 55 646
- tlf. 957 65 194

dugnad

MOBILINNSAMLING gir stor gevinst
Sportsklubben Freidig vil i samarbeid med Telenor og Norges idrettsforbund samle inn brukte mobiltelefoner i Norges største innsamlingsaksjon. Vi kommer til ditt nabolag for å bidra til at brukte mobiler kan
bli resirkulert eller skape nye muligheter for andre. 7 av 10 nordmenn
har brukte mobiltelefoner i roteskuffen, og det er viktig at din gamle
mobil blir resirkulert på en sikker og miljøvennlig måte.
Sportsklubben Freidig vil i samarbeid med Telenor og Norges
idrettsforbund samle inn brukte mobiltelefoner i Norges
største innsamlingsaksjon. Vi kommer til ditt nabolag for å
bidra til at brukte mobiler kan bli resirkulert eller skape nye
muligheter for andre. 7 av 10 nordmenn har brukte mobiltelefoner i roteskuffen, og det er viktig at din gamle mobil blir
resirkulert på en sikker og miljøvennlig måte.
Ved å gi din brukte mobil til din sportsklubb så bidrar du til
verdifulle dugnadsinntekter for Sp.kl. Freidig, i tillegg til at du
sørger for at din brukte mobil kan skape nye muligheter.
For mer informasjon om Telenors returordning se på
www.telenor.no/gjenbruk.

Vi kommer med en tydelig merket og spesialdesignet pose
for innsamling av mobiler, slik at du kan være trygg på at din
mobil blir håndtert på en forsvarlig måte.

Bli med på et løft for miljøet, og støtt ditt lokale
idrettslag ved å finne frem dine brukte mobiler
til den nasjonale dugnaden som kommer til deg i
februar/mars.
Takk for din støtte!

Husk å ta ut SIM kort fra din mobil før du leverer den til oss.
Dersom det finnes gjenværende informasjon på mobilen så
vil Telenor gjennom sin sertifiserte returpartner slette all gjenværende informasjon og destruere minnekort på mobilen.

Dugnad for pensjonister
Det er stadig behov for arbeidskraft i sportsklubben vår.
Hvis du er pensjonist og har ledig tid, lyst og krefter så kan du
ta kontakt med kontoret for å bli med i dugnadsgjengen.
Vi lover deg et godt miljø med mange positive sjeler.
Brødskive og kaffe byr vi også ofte på.
På bildet er vår flinke Leif Antonsen i full sving med å laste
opp salt til kunstgressbanen. Han gjør en formidabel innsats.
Vi er takknemlig for våre flittige sjeler som villig tar i et tak.

Ring oss gjerne på 73 90 07 55 for mer info.
Eller send oss en mail: freidig@freidig.idrett.no
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freidig-folk i farta

Per Jystads
Minnegave

Hilsen & Takk...
Takk for hyggelig hilsen på min 75-årsdag.
Hilsen Lillian Selmer

Det var en trivelig stund på Hovedstyrets
julemøte på Fjellsetra 15. desember 2011. Og ikke
minst var det hyggelig å få være med og dele ut
minnegave til våre to flotte ungdommer som vi
er stolt av:

Hovedstyret takkes hjertelig for gratulasjonen til min 75-årsdag.
Hilsen Randi Loktu

Jorunn Kvakland fra Orienteringsavdelingen og
Atle Rolstadaas fra Alpin fikk hver sin gavesjekk
på kr. 5000,-.
Vi gratulerer begge vinnerne som er flotte
representanter for klubben vår.

Tusen takk for oppmerksomheten i forbindelse med min 80-årsdag.
Agnar Gilberg

Hjertelig takk for hyggelig oppmerksomhet da jeg rundet 75-år!
Vennlig hilsen Knut Risan

Hjertelig takk for oppmerksomheten i forbindelse med min 80-årsdag.
Mvh Turid Fonn
Hjertelig takk for hilsen til min 80-årsdag 1. november.
Mvh Ulf Even Rian
Til Fjellsetergjengen: Hjertelig takk for roser til min 80-årsdag, og for
koselige tirsdagstreff i Hyllkaka.
Hilsen Ulf Even Rian

Her er vinnerne og klubbens leder.

Jeg har vært bortreist og dermed ikke fått invitasjonen til Hyllkakfest og den ærerike utnevnelsen før i dag. Jeg er meget beæret og
takknemlig over utnevnelsen til Ridder i den Kongelige Huusorden
Hyllkak, og jeg aksepterer utnevnelsen med glede.
Mvh Unni Agdestein

4. GENERASJON FREIDIG-MEDLEM!
I januar 2012 ble 4. generasjon i min familie innmeldt:
Håndballspiller Karen Øvrehus. Hun er født i 2004.
Oldefaren hennes, Leif Altern, henger på veggen der oppe på Freidighuset.
Leif var min far. Han har vært formann i Freidig og var æredsmedlem.
Far drev med alpinsport, utfor og slalom samt orientering. Allsidig mann.
I 1952 ble det arrangert NM på ski her i Trondheim og da var han leder i
arrangementkomiteen.
Min eldste søster Tove Altern var den som fikk i gang kvinnehåndball i
Freidig. - Alle vi 4 søstrene var med. Jeg spilte opp til juniornivå.
Spilte senere på veteranlaget og var med og vant 2 sølv i NM.
Begge våre sønner, Kristian og Marius har spilt både håndball og fotball
i Sportsklubben Freidig.
Hilsen Trude

DIVERSE

Medlemsbladets Blomst
Vår kjære regnskapsfører Martin Sæterhaug tildeles denne gangen
Medlemsbladets blomst for sitt store engasjement på klubbhuset med regnskap
for de aller fleste avdelinger - i tillegg til Skandia Cup.
Vi er takknemlig for den enorme jobben han gjør. Uten ham har vi nok slitt voldsomt
med å holde skattetrekk, arbeidsgiveravgift, lønninger mm ajour.

VELKOMMEN
Mona Østgård som har jobbet i 40% stilling i klubben siden april 2010 er
nå ansatt i 90% stilling fra 16. januar 2012. Hun har permisjon fra sin tidligere
arbeidsgiver gjennom mange år. Hennes arbeidsoppgaver og arbeidstid
er fordelt med Fotball /Skandia Cup 60% og Hovedstyret 40 % stilling.
Vi ønsker Mona hjertelig velkommen til klubben.
Hun er stort sett å treffe på Freidighuset mandag-torsdag 8-16
- ellers etter avtale.

UTLEIE AV KLUBBHUSET & HYTTA
Midt i Bymarka ligger klubbens fl otte hytte Fjellseterstua. På
søndager er hytta åpen for alle Freidig medlemmer med familie
og venner på tur i marka. Åpent fra 10 – 13. Hytta har ei koselig
peisestue og et salong-rom med kapasitet til ca. 25 personer.
Hytta kan leies av Freidigmedlemmer til private
arrangement.
Sportsklubben Freidigs klubbhus på Eberg ligger i Sigurd Jorsalfarsv. 31. Alle avdelinger i klubben kan leie rom gratis. Husk å
bestille rom på forhånd.
Klubbhusets 1. etasje inneholder kjøkken fullt utstyrt til
60 personer, ei storstue og et salongrom, to toaletter og stor
entre og garderobe.

2. etasje inneholder kontor og stort klubbrom.
Klubbhusets 1. etasje er også utleielokaler som alle kan leie. ¨
Dvs. man behøver ikke være medlem i klubben for å leie til en
fest aller annen tilstelning. Her er alle slags arrangement året
rundt i helgene, og mange forskjellig lag gjennom hele uka.
Aldersgrense for leie er 25 år.
Utleie av hytta og Freidighuset gjøres av klubbkontoret på
Eberg. Ring 73 90 07 55 for mer info.
Eller send oss en mail: freidig@freidig.idrett.no
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innebandy

Freidig-damene
med kurs mot
seriemesterskap
Freidig sitt damelag i innebandy har gjort unna en imponerende sesong så langt i 1. divisjon.
Nå kan det bli både seriemesterskap og NM-sluttspill om formen holdes vedlike.
På ni kamper har Freidig sitt damelag åtte seire og en uavgjort.
Laget kniver med Nidaros IBK om seriegullet i 1. divisjon MidtNorge. Nettopp disse to lagene møttes til sesongens andre
toppoppgjør tirsdag 24. januar, og til tross for at Freidigjentene
lå under 4-1 med under en periode igjen sørget en sterk avslutning for at kampen endte 4-4. En meget sterk prestasjon
av Freidig, som slo Nidaros 5-2 i lagenes første møte denne
sesongen. – Vi er veldig fornøyd med å klare uavgjort mot
Nidaros ettersom vi kom så skjevt ut i starten av kampen.
Det ene poenget kan bli veldig viktig når vi gjør opp status
mot slutten av sesongen, kommenterer spillende trener
Marte Trøgstad.
For nå har Freidig overtaket i kampen om seriegullet, og
dermed også muligheten til å få spille om kongepokalen. NMsluttspillet arrangeres 11-13. mars vil være et stort høydepunkt
for laget dersom man når så langt. Her vil de ulike avdelingsvinnerne fra region Midt, Nord og Sørvest få spille mot eliteserielagene i et gruppespill i kampen om NM-medaljer og
Kongepokal. – Det er klart at NM-sluttspillet er noe som gir
oss ekstra motivasjon. Det å få spille mot de beste i et NMsluttspill hadde vært utrolig moro, forteller Trøgstad. Men
først må altså resten av seriekampene i Midt-Norge spilles –
og det helst uten feilskjær. For selv om Freidig vinner sine to
hengekamper er Nidaros bare to poeng bak på tabellen.
Årets Freidiglag består hovedsakelig av jenter født på tidlig
90-tall, og er dermed et meget ungt lag sammenlignet med
mange av motstanderlagene. Flere av spillerne har vært
innom ulike landslag, og trener også sammen med Freidig

sitt herrelag for å få en ekstra god treningshverdag. – Det er
veldig artig og nyttig for oss å trene med herrespillerne. Det
gir oss god ekstra god trening på det å spille mer fysisk, samt
at det også stiller enda større krav til tempoet i eget spill. At
flere av oss også spiller kamper for herrelagene innimellom er
verdifullt for oss.
Nå venter en spennende avslutning på sesongen og treneren
ser lyst på mulighetene for å nå målet om seriemesterskap
om NM-sluttspill. – Akkurat nå ser det ganske lyst ut. Jeg vil
faktisk si vi har en meget god mulighet til å dra dette i land nå,
avslutter treneren med et smil om munnen.

1. divisjon Midt-Norge
Lag

1. Nidaros
2. Freidig
3. Ugla
4. Ntnui
5. Ntnui 2
6. Bakklandet
7. Sandnessjøen
8. Øya
9. Ntnui 3

K
11
9
10
10
11
10
7
8
10

S
9
8
7
7
7
2
1
1
0

U
1
1
0
0
0
0
0
0
0

- Damer
T
1
0
3
3
4
8
6
7
10

+
92
48
79
44
39
17
8
14
7

-	Dif	P

15
15
31
15
22
43
46
66
95

77
33
48
29
17
-26
-38
-52
-88

19
17
14
14
14
4
2
2
0

(Tabellen pr. 26. januar 2012)

HAR DU LYST TIL Å DRIVE KIOSKEN?
Send oss en mail på freidig@freidig.idrett.no eller ring oss for nærmere avtale.

ÅRSBERETNING
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årsberetning fra hovedstyret
i sportsklubben freidiG - 2011
organisasjonsnummer 937 450 761
1.0 STYRETS SAMMENSETNING
Klubbens hovedstyre (HS) har i arbeidsåret hatt følgende medlemmer:
Leder: 	Ulf Erik Hansen
Nestleder: Trond Kvamsdal
Sekretær:
Mari Østgård
Styremedlemmer:
Elin M. Røsok, Jan Erik Buan, Kjell Skoglund og Jørgen Geving.
Disse utgjør Arbeidsutvalget (AU).

normalt i forkant av disse. I tillegg har leder og adm. leder hatt flere
”kaffemøter” på klubbhuset også i 2011.
2.2 Representasjon :
Her henviser vi til hver enkelt avdelings årsberetning.
2.3 Rådet
Rådet har vært ledet av Rune Devold, og øvrige medlemmer er Randi
Loktu, Svein Linge Solberg, Tore Mørch, Ola Aalde, Gunn Kari Hygen og
Mats Iversen. Rådet har igangsatt arbeidet med å revidere statuttene for
klubbens Fonds.

Fra avdelingene har følgende representert sin avdeling:
Fotball:
Are Bergquist
Friidrett:
Håkon Hovstein
Håndball:
Lasse Kilaas
Orientering: Arild Clausen
Alpin:
Aksel Stautland
Innebandy:
Jorunn Reitan
Fra administrasjon har Mona Østgård deltatt på HS møtene, og følgende
har også vært innkalt: Kjell Høyem Hyllkaka, Svein Christiansen Fjellseterstua og Per Bue, Klubbhuset.

2.4 Lovendringer.
Sportsklubben Freidigs lov av 4. mars 2011 har ikke vært gjenstand for
forandringer i 2011..
2.5 Viktige administrative vedtak og saker i driftsåret
• Klubbens lov er revidert og godkjent.
• Håndtering av Politiattester i klubben er i varetatt og ajourført.
• Beredskapsplan ved alvorlige ulykker i klubben er ivaretatt
og ajourført
• HS har hatt god orientering vedr. prosjektet Gråkallen Skipark.
• HS har aktivt fulgt opp arbeidet med hallproblematikken i nær.
området på Eberg.
• HS har organisert Allidrett ved Eberg Skole både våren og høsten 2011.
• Klubbens felles arrangement Tordenskioldløpet vellykket gjennomført
og med et fint økonomisk tilskudd til avdelingene.
Vedtak om å fortsette med dette arrangementet.
• HS har skiftet forsikringsselskap for eiendommer og gjort økonomisk
innsparing på det.
• HS har overtatt ansvaret for og betaler felles forsikringsavtale for
funksjonærer på arrangement.

2.0 ADMINISTRASJON
Jørgen Geving har vært engasjert som daglig leder, og har i samarbeid
med Mona Østgård ivaretatt og koordinert hovedklubbens arbeid og
oppgaver i samarbeid med AU. Spesielle oppdrag er økonomioppfølging
og ansvar for medlemsregister og medlemskontingent. Jobben medfører
også betaling av regninger for Hovedstyret, Klubbhuset, Fjellseterstua,
Tordenskioldløpet, Hyllkaka, Kunstgressbanen og Skandia Cup.
Martin Sætherhaug har som engasjert regnskapsfører for flere klubbregnskap jobbet på kontoret en til to dager i uka.
2.1 Møter og arrangementer
Mellom årsmøtene er det avholdt møter i klubbens arbeidsutvalg (AU)
og hovedstyret (HS). Det har vært avholdt 8 HS møter, og AU møter

3.0 MEDLEMSSTOKKEN
AVD.

0-5 år		
kvinne mann

6-12 ÅR
kvinne mann

13-19 ÅR		
kvinne mann

20-25 ÅR		
kvinne mann

26-100 ÅR		
kvinne mann

0-19 ÅR
kvinne mann

TOTALT
KVINNER MENN

ALPIN

0

0

13

25

16

109

11

10

34

58

29

134

74

202

HÅNDBALL

0

1

87

69

89

58

5

0

55

37

176

128

237

164

INNEBANDY	2

1

16

82

23

91

5

10

32

16

41

174

78

200

ORIENTERING	5

2

30

49

29

34

7

8

75

98

64

85

147

193

SKI NORDISKE 0

0

0

0

0

0

0

0

2

13

0

0

2

13

FRIIDRETT

0

0

0

0

0

2

0

8

33

0

0

10

33

0

FOTBALL
4
4
118
186
110
173
26
55
102
201
232
363
362
													
totalt
11
8
205 296
206
358
51
81
287
453
422
662
765

621
1200

													
FREESTYLE - EGEN GRUPPE - MEN REGISTRERT I ALPINAVDELINGEN											
0
0
1
1
2
47
0
2
4
7
3
48
7
57
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ÅRSBERETNING
2011 ble en milepel i klubbens 108 årige historie, idet vi passerer 2000
medlemmer.
Totalt antall medlemmer registrert i klubben er pr 31/12-2011 : 2015
medlemmer
Medlemstallet for 2011 har steget med 89 medlemmer fra året før. Da
var antallet 1933.
Summeres tallene for avdelingene ser vi at hele 296 medlemmer er
registrert i flere avdelinger. Flest i kombinasjonen Fotball/Håndball/Innebandy.
Det betenkelige i vår medlemsmasse er at klubben fremdeles har kun
132 medlemmer i alderen 20-25 år.
Klubbens medlemsregistrering følges fortsatt opp kontinuerlig, og her
har Mona gjort en kjempejobb i høst. Mange nye medlemmer er registrert, og det er hovedklubbens medlemsregister som legges til grunn
for rapporter til det offentlige. Hovedklubbens registrerte medlemmer
i avdelingene er også grunnlaget for fordelingsprosenten for tilskudd til
avdelingene, og her brukes antall medlemmer under 19 år.
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 medlemsregister.
Men dette igjen er avhengig av rapportering fra avdelingenes trenere og
ledere. Og vi maser og maser, og kommer til å gjøre det også i 2012.

4.0 MEDLEMSBLADET
Medlemsbladet utkom med 3 utgaver i 2011. Det er Mona og Jørgen som
har hatt ansvaret for å hente inn stoff fra avdelingene. Dette går delvis
meget tregt og kanskje tiden er inne for en diskusjon om hvorvidt det
kun bør utgis 2 blad pr år? Når stoff uteblir er det lite hensiktmessig å
utgi et tynt blad på 20 sider med mye «gjengangerstoff». Selv om Mona
har jobbet godt og fått redusert kostnadene på trykking er utgiftene
høye. Portoen stiger også fra år til år. Annonseinntektene er dessverre
meget små.

5.0 ØKONOMI
5.1 Avdelingene
Offentlige tilskudd fra stat og kommune fremgår i hovedklubbens regnskap. Disse tilskuddene er omtrent på samme nivå som før.
Mva refusjon fra Staten utgjorde kr. 373 253,- for klubben vår, og disse
pengene ble fordelt avdelingene og etter avdelingenes regnskap i konsernregnskapet 2010
Fra Grasrotandelen i Norsk Tipping har klubben i 2011 mottatt kr 162
321,- som er fordelt avdelingene. Pr 1. Januar 2011 hadde klubben 360
tippere som støttet klubben med sin grasrotandel, og dette antallet pr
31. des. 2011 var økt til 396 tippere. Vi burde klart å verve enda flere til å
støtte klubben vår. Vi føler fremdeles at ikke alle avdelinger er flinke nok
til å markedsføre dette i sin avdeling. Her vil HS gi honnør til håndballavdelingens leder Lasse Kilaas som har vist både initiativ og vært
pådriver for større engasjement både når det gjelder Grasrot og ikke
minst innsamling av brukte Mobiler. Dette siste innbrakte ca kr 27 860,til klubben. Og da med håndball som den suverent mest aktive avdeling .
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 2011 fikk Fotball, Håndball og Innebandy kr. 26.334,til fordeling.
Kontroll, økonomistyring og kostnadsreduksjoner er viktig for alle arrangement, hovedklubb, eiendommer og avdelingene også i 2012.
Klubben har nå iht idrettens lov engasjert ekstern revisor, og etter
innhenting av anbud gikk jobben til firma Deloitte. Her har HS et
fortløpende ansvar å følge opp at regler og bestemmelser for regnskap
og økonomi blir etterlevd i klubben.
Regnskapene fremlegges på årsmøtet.

5.2 Hovedstyret
Hovedstyrets økonomiske status er positiv, dog med liten likviditet ved
årsskiftet før medlemskontingen blir sendt ut. Hovedstyrets hovedinntekt er fra medlemskontingenten. HS har bidratt med kr 24000,- til
klubbhusets drift og kr 12000,- til Fjellseterstua.
Ingen avdelinger belastes for drift av disse eiendommene, og alle
avdelinger leier møterom gratis på klubbhuset og Fjellseterstua.
Regnskapene avsluttes i skrivende stund både for klubbens hovedstyre
og de regnskap som ligger under hovedstyret. Disse vil bli fremlagt på
årsmøtet.

6.0 DRIFT OG PLANLEGGING
6.1 Rekruttering av tillitsmenn
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 hjelp i en eller annen form. Det sier seg
selv når en ser at klubben nå har over 2000 medlemmer..
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.
For å sikre kontinuitet i tiden fremover er det derfor at Mona er ansatt
for også å jobbe i 40% stilling for HS.
Klubben yter god service overfor både medlemmer og utenforstående.
Freidighuset er betjent mandag og torsdag i tiden 0900-1600, og mellom
kl 0900-1200 de øvrige virkedager.
(Fra 16. januar 20112 er kontoret normalt betjent mandag-torsdag mellom
kl 0800-1600, fredager fra 8-12.)
Det er ganske travelt på dagtid på huset. Men det er fortsatt lov å
besøke oss.
All utleie både av Freidighuset og Fjellseterstua foregår fra klubbhuset.
6.2 Freidig på internett
Hovedklubbens web-side 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
sine web-sider som er klubbens ansikt utad.
Utfordringen for klubben, både HS og avdelingene, er å holde sidene
ajour og aktuell til enhver tid. Noen tendenser til å ikke ajourføre sine
websider godt nok har vi sett i 2011.
7.0 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 på Freidighuset denne
gang, julelunsj og Hyllkakrenn heller ikke å forglemme.
Det er Freidigmiljø av aller beste sort, men tilstelningene i Hyllkak sammenheng 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.
8.0 FJELLSETERSTUA
Hyttestyret fikk ikke av forskjellig grunner ikke gjennomført sine planlagte arbeidsoppgaver med renovering av kjøkkenet i 2011, men Svein
Christiansen har sørget for at diverse vedlikeholdsarbeid er gjennomført. Stor honnør til Svein for det ansvar og det arbeid han utfører på
hytta.
Driften av hytta har vært finansiert med tilskudd fra HS og ”kaffepæng”
fra Hyllkakgjengen.
I tillegg litt utleie til Freidigmedlemmer.
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 i god stand..

ÅRSBERETNING
9.0 FREIDIGHUSET
Klubbhuset på Eberg brukes av alle avdelinger unntatt orientering, 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. Ikke
uvanlig at det er 8 – 10 stk på kaffe kl 1100.
Vedlikeholdsarbeidet på huset har som vanlig vært ledet og ivaretatt av
klubbens Mr. Fix og Årn: Per Bue. Hva skulle klubben ha gjort uten Per ?
Klubben forvalter med dette flotte anlegget store verdier, og huset
fremstår ryddig og rent til enhver tid og representerer klubben på en fin
måte. Huset har bra økonomi.
10.0 EGNE ANLEGG
Klubbens største ikke idrettsaktiva er Klubbhuset, Kunstgressbanen og
Fjellseterstua.
Banen er åpen også på vinteren og blir brøytet med egen traktor. Her
gjør Svein Erik Strand, Torbjørn Åkerli og Leif Antonsen en kjempejobb
med å holde banen i orden sommer som vinter. Disse frivillige hjelperne står på som bare det. Derfor er det utrolig skuffende når enkelte
fotballfolk ikke forstår at banen ikke kan være snøfri og grønn hver dag
når snøen laver ned dag etter dag.
Klubben har også ansvaret for drift og vedlikehold av Ballbingen ved
Eberg skole. Her i samarbeid med skolen.

11.0 UTMERKELSER
På klubbens årsmøte 2011 ble følgende æresbevisninger utdelt :
Klubbens æresmedlemsskap ble tildelt Ulf Erik Hansen
Fortjenstmedalje tildelt Knut Lernæs, Per Petersen og Markus Nilsen
Klubbens Diplom ble tildelt Kåre Claussen, Merethe Claussen og Ola
Evjen.
Klubben vår mottok i høst Idrettens Hederspris 2011 for sitt mangeårige
arrangement Skandia Cup. Juryen uttalte: Skandia Cup er et breddearrangement for barn og ungdom som over mange år har bidratt til stor
idrettsglede for mange. Arrangementet har et godt omdømme og blitt
en god merkevare for vår region, noe som er skapt gjennom godt og
grundig arbeid over flere år. Sportsklubben Freidig har vært og er en
dyktig arrangør.
Utdelingen skjedde på Sør Trøndelag Idrettskrets idrettsbankett.

12.0. ARRANGEMENT
12.1 Tordenskioldløpet
Avdelingenes eneste felles arrangement nr. 32 ble fullført med ca 500
løpere.
Flott felles dugnadsinnsats denne ettermiddagen på Lade gjør at arrangementet går greit 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 2011 ble kr 120 000,- 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.
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 36. gangen med rekordstor deltagelse. Ikke minst har tiltaket
Skandia Cup Mini blitt meget populært og gjort det folksomt på Lade
Idrettsanlegg helga før hovedturneringen. Avdelingene har ellers hatt
klubbmesterskap, og det er også arrangert håndballskole. For øvrig vises
til avdelingenes egne rapporter.
12.3 Allidrettskolen
Klubben har gjennomført allidrett for barn våren og høsten 2011 på Eberg
skole .

Opplegget har som vanlig foregått i skoletiden og er et populært
tiltak sier tilbakemeldingene fra foreldrene. Her er det godt samarbeid
mellom klubb og skole. I 2011 var vi heldig med å skaffe instruktører på
dagtid.
13.0 IDRETTSLIGE PRESTASJON
Det er stor idrettslig bredde aktivitet i klubben.
Det henvises til avdelingenes egne årsmeldinger.
14.0 KONKLUSJON
Sportsklubben Freidig er fortsatt en klubb for breddeidrett der
utøverne kan få utfolde seg i trygge omgivelser.
Klubbens aktive avdelinger i 2011 er Alpin, Fotball, Håndball, Innebandy
og Orientering. Freestyle er egen gruppe i Alpin, og i fotball er det en
gruppe som driver med Futsal.
Friidrett er ”sovende” avdeling, og ingen aktive. Avdelingen opprettholdes bl.a. på grunn av at klubben arrangerer Tordenskioldløpet.
Økonomien totalt sett er tilfredsstillende.
Hovedstyret, Klubbhuset og Fjellseterstua har tilfredsstillende 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. Dette er i trygge hender når
klubben er så heldig å ha en slik verdifull Mr. Fix og Årn som Per Bue er
for klubben. Hans innsats er uvurderlig.
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 2011 har
bidratt til klubbens beste. En spesiell takk til
trofaste tillitsvalgte som gjør en fantastisk
innsats.
Takk også til foreldre som følger sine håpefulle, og heier på Freidig.

Trondheim 1. februar 2012
Ulf-Erik Hansen
Leder

Trond Kvamsdal
Nestleder

Jørgen Geving
Adm leder

Mari Østgård
Sekretær

Elin M Røsok
Styremedlem

Jan Erik Buan
Styremedlem

Kjell Skoglund
Styremedlem

Are Bergquist
Leder Fotball

Lasse Kilaas
Leder Håndball

Håkon Hovstein
Leder Friidrett

Aksel Stautland
Leder Alpin

Arild Clausen
Leder Orientering

Jorunn Reitan			
Leder Innebandy
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Huskomiteen 2011
Huskomiteen har bestått av Jørgen Geving, Per Bue, Hjørdis Geving og
Olav Hårstad.
Daglig drift med hovedansvar for utleie og renhold har vært ivaretatt av
Hilmar Løkke.
Mona Østgård har også bidratt i daglig drift. Mona har jobbet på kontoret
mandag og torsdag mellom kl 0900-1600. På øvrige dager har kontoret
vært betjent mellom kl 0900-1200.
Per Bue har vært på huset flere dager hver uke, og hans praktiske evner
og arbeidsinnsats for klubbhuset er helt fantastisk.
Martin Sæterhaug har hatt 1-2 arbeidsdager på huset hele året ifm med
regnskapsføring for klubben.
Våren 2011 hadde vi elever fra malerlinja ved Brundalen v.g.skole her og
fikk malt første strøk på hus og garasje. Dette malearbeidet var planlagt
ferdig høsten 2011, men er blitt utsatt til våren 2012.
Drift av kiosken har vært tilbake underlagt husets drift og Gunnar
Dyrendahl har drevet denne.
Kr. 20.000,- av netto inntekt av kiosken er tilført fotballavdelingens dame
seniorlag.
I 2011 har vi som de fleste vet hatt en utro tjener på klubbhuset. Vedkommende som i utgangspunktet var engasjert av fotball til diverse
oppgaver misbrukte den tilliten han fikk fra første dag viser det seg.
Saken ble anmeldt politiet juli 2011 og for husets vedkommende ble det
mye ekstraarbeid og ekstra økonomisk utlegg da husets nøkkelsystemet
måtte skiftes. I tillegg forsvant det ca kr 3000,- fra kiosken. Klubbens
forsikring dekker ikke slikt tap, og utsiktene til å få erstatning er nok små.
Standarden på klubbhuset er fortsatt tilfredsstillende. Det er stor
møteaktivitet på huset hele uka, og innen klubben er fotballavdelingen
naturligvis den største brukeren.
Husstyret er imidlertid ikke tilfreds med hvordan enkelte av fotballfolket
oppfører seg i garderobene. Det er mye skader som er rent hærverk og
ekstra dermed ekstra kostnader for huset.
Huskomiteen håper fotballstyret får i stand en vaktordning av foreldre på
banen sesongen 2012.
Det tror vi kan minske skadene på garderobene, holde disse renere og
bidra til et bedre og tryggere miljø på banen.
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 banekomite har ansvaret for stell og vedlikehold av
selve banen. Her samarbeider huskomiteen og banekomiteen tett og
godt for å ivareta hele anlegget på beste måte for klubben. Brøyterne er
blitt en del av ”husfolket” så enkelte dager er det svært mange kailla på
huset. Og merkelig nok mest folk de dagene Mona jobber....
Husets økonomi er tilfredsstillende i 2011. Dette skyldes bl.a. at vi har fått
reduserte kostnader på renovasjon ved å gå over til container i stedet
for 3 søppeldunker. I tillegg har skifte til nytt forsikringsselskap gitt oss
redusert forsikringspremie.
Huskomiteen

Fjellseterstua 2011
Hyttestyret i 2011 har bestått av Svein Christiansen, Karl Erik Rønning, Per
Bue, Hjørdis Geving og Jørgen Geving.
I 2011 har vi ikke hatt noen store arbeidsoppgaver på gang, idet vi ikke
kom i gang med arbeidet på kjøkkenet. 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 ! Hva skulle vi gjort uten Svein ?
Før jul hadde vi innbruddsforsøk på hytta, og innbrudd og hærverk
på døra inn til bua med snøfreseren, men dette ble heldigvis oppdaget
samme dag dette hadde skjedd, og Per fikk omgående sikret bua med
freseren.
Planene for renovering av kjøkkenet har vært mye diskutert også i det
siste året.

Arbeidet på kjøkkenet er på gang. Det blir i alle fall godt og tryggere å få
gjort om det elektriske opplegget på kjøkkenet.
Hytta har også i 2011 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.
Hyllkaka har hatt sine tradisjonelle festligheter ifm skirenn og julelunsj.
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 normalt kun 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 via klubbkontoret.
Økonomisk har hyttas drift blitt dekket av bidrag fra hovedstyret med
kr 12000,- pr år.”Kaffepenger” fra Hyllkakfolket med kr 13.570- , ekstern
utleie kr 13.400,-, samt et tilskudd fra Per Jystads Arv.
Dette betyr at HS holder sin målsetting om at ingen avdelinger skal
betale for bruk av hytta.
Hyttestyret

Hyllkaka 2011

Årsmøtet ble avholdt på Fjellseterstua tirsdag den 1. mars 2011 med 20
stemmeberettigede tilstede. Flg. tillitsvalgte har fungert i 2011:
Stormester
Kjell Høyem				
Kansler		
Albrecht Selmer
Seremonimester
Karl F. Hassel				
Penneknekt
Svein Linge Solberg
Skattmester
Jørgen Geving
Festkomite
Edvin Kværnø og Ingar Hynne
Valgkomite
Rolf Eggen Nielsen og Per Jørgen Neergaard
Tirsdagskaffen Fjellseterstua har vært gjennomført hver tirsdag utenom
sommerferietiden. Vertskapsrollen har vært fordelt, men Anne-Mari og
Thor Aune har som vanlig flest registreringer på listene – stor takk til
dem og de andre vertene! Oppmøtet har variert, men 15 – 20 stk. har
vært normalt.
Selve hytta og uteområdet har gjennom året vært meget vel ivaretatt av
hyttesjef Svein Christiansen med imponerende snøfresing om vinteren.
Kjøkkenet står nå foran en større fornyelse – et arbeid som settes i gang
på nyåret i 2012, og da selvsagt under kyndig ledelse av Per Bue.
Kafferegnskapet viser en brutto omsetning på kr 13.570,-.
Per Jystads fond lyder pr. 31.12 2011 på kr. 281.455,-. Det ble i 2011 bevilget kr.
5000,- fra Hyllkaka og kr. 5.000,- fra Per Jystads fond til Jentelaget – 95 i
Håndball til deltakelse i en større turnering i Spania.
Hyllkakrennet den 12. april måtte i år arrangeres uten ski på grunn av
tidlig mildvær og snøsmelting. Allikevel møtte 18 sportskledde entusiaster til tradisjonell kjøttkak-middag, rødgrøt kaffe og kringle.
Sommerturen den 24. august gikk med buss og 32 deltakere. Turen
gikk først til Johan Falkbergets Ratvolden i Rugeldalen hvor to dyktige
guider ga oss innblikk i Johans liv og forfatterskap. Deretter tok bussen
oss til Gjetbergsvollen og en kulinarisk opplevelse i form av et enormt
matbord. Hjemturen ble lagt om Brekken til Stugudalen og ned Tydal og
Selbu.
Årsfesten den 14. oktober ble i år holdt ”hjemme” på Freidighuset med
45 deltakere inkl. medbragte ledsagere. Mat ble levert fra Frati Catering –
meget velsmakende.
Flg. ble hedret: Storkors: Tor Bø - Kommandører: Brynjar Loktu og Alf
Sommervold - Riddere: Bård A. Harang, Even Hofstad, Lasse Kilaas og
Unni Agdestein.
Noen av våre nære kolleger og gode venner er i løpet av året dessverre
gått bort: Ulf Chr. Rian, Tor Beisvåg, Bjørg Røe og Niels Ulleberg.
Flere av våre medlemmer har i året passert runde åremålsdager og har
fått hilsninger i den anledning.
Trondheim den 7.2.2012,
Kollegiet
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HÅNDBALL
1. Administrasjon
Styrets sammensetning
Stilling
Leder
Nestleder
Sportslig utvalg

Navn
Fra lag
Lasse Kilaas
Jenter 1998
Kåre Claussen	Gutter 1996
Ketil Danielsen	Gutter 1996		
Hallgeir Melland	Gutter 2000
Sekretær
Marte Ibsen
Jenter 2002
Kasserer
Jon Arne Dybdahl
Jenter 2000
Materialforvalter Frøydis Elnan	Gutter 2000
Dugnadsansvarlig ubesatt				
Styremedlemmer med 1 representant fra hvert lag i tillegg.
Lagene med ledere
J 1995 Merethe Claussen, Lill Connie Furu, Ståle Grosberghaugen,
Anders Dyrseth
J 1998 Lasse Kilaas, Per Bunæs, Astrid Melland, Elisabeth Gisvold,
Kjartan Floer
J 1999 Anita Danielsen, Maryon Elvemo, Anne Lise Solheim,
J 2000 Mari Østgård, Jon Arne Dybdahl, Bodil Berntsen, Anne Lise
Sørensen og Berit Staven
J 2001 Rita K. Holthe, Bodil Berntsen, Hilde R. Paulsen, Ingrid Aas
og Gro Bakken
J 2002 Berit Staven, Peter Ibsen, Heidi Størseth, Anna Estenstad
J 2003 Vibeke Bogen, Kjersti R. Tingstad og Linda Fredagsvik
J 2004	Gretha Flenstad, Grethe Stokkan, Lene Bækos og Randi Strand
G 1996 Ketil Danielsen, Kåre Claussen, Tord Sæter
G 1999 Maria Mjønes, Jostein Aalbu, Anniken Ulvestad
G 2000 Hallgeir Melland, Svein Erik Kristoffersen, Steinar Haugen,
John Togstad
G 2001 Ronny Sætereng, Yvonne R. Landrø, Gunn Sagøy
G 2002 Monica V. Skjeløy, Peter Ibsen, Heidi Størseth
G 2003 Monica V. Skjeløy, Kjersti R. Tingstad, Tone Erland,
Karin Bjørlykke
G 2004 Marte Ibsen, Camilla Skogrand og Siri Rønning
2. Økonomi
Økonomien i avdelingen har vært god gjennom 2011. Dugnaden i Spektrum gir oss gode penger og i tillegg har vi gjennomført mobilinnsamling
som gav et bra resultat. Håndball- lotteriet ble avviklet i 2011. Generellt
er økonomien styrt veldig godt. Halleien internt fra lagene ble besluttet
redusert andre halvdel av 2011 da dette skal være en balansepost.
Dugnad i Spektrum: Dugnaden er lagenes viktigste inntekstskilde. Også
i 2011 har vi delt dugnaden med Orientering, og vi satser videre på dette
samarbeidet.
Parkeringsvakt i Bymarka: På grunn av avdelingens kapasitet, spesielt
midt i sesong, har vi måttet videreføre denne dugnaden til fotballavdelingen i 2011.
Håndballotteriet.: NHF bestemte å avvikle håndballotteriet i 2011.
Grasrotinntektene: Grasrotandelen gir oss litt penger, men vi trenger
fortsatt flere givere.
3. Egne arrangement
Håndballskole: Høsten 2011 startet Håndballskole for J 2004 og G 2004.
22 ivrige jenter og 12 gutter har gjennomført og med svært driftige foreldre blir dette 2 nye Freidig lag. Allerede høst 2011 ble vi også oppmerksom på at 2005 årgangen ønsket å starte. Alt var på plass til oppstart
januar-2012. Rekrutteringen må sies å være veldig god og vi takker alle
driftige foreldre som bidrar til at barna får muligheten i Freidig Håndball.
Alle som gjennomførte håndballskolen mottok gul Freidig T-skjorte og
egen håndball.

4. Sportslig innsats
Det virker som alle lag gjør en solid sportslig innsats og flere markerer
seg godt i Midt-Norge. Spesielt kan nevnes G-96 som har flere spillere
i regionale samlinger og sannelig også på aldersbestemte landslagssamlinger. J-95 dro til Spania på Granollers Cup og gjorde en flott innsats der.
Ser også meget gode prestasjoner fra flere av de yngre lagene som enda
ikke kan representere på sone, region eller nasjonale plan. Tror vi kommer til å se mange av våre spillere representere klubben i åra framover.
5. Representasjon
Avdelingen har i 2011 hatt spillere representert på sone, region og landslag. Vi har nå 8 aktive i avdelingen som representerer Freidig i dommersammenheng.
6. Trening og instruksjon
Trening: De tildelte treningstidene i kommunale haller ble bra, men vi får
fortsatt for få timer tildelt. Vi leier fortsatt mye tid i private haller, noe
som er meget kostbart for avdelingen. Gymslatimer gikk veldig greit i
2011. Hallkapasiteten er fortsatt meget dårlig i Trondheim.
Instruksjon: Avdelingen har hatt noen få trenere på kurs i 2011.
Flere gutter født 1996 har gjennomført barnekamplederkurs i regi av
NHF.
7. Konklusjon
2011 har vært et godt år for avdelingen. Vi har hatt god rekruttering og
har veldig mange aktive lag. Antall medlemmer har økt og ved årsslutt
hadde vi 304 aktive mellom 0-19 år. Det er en markant økning, men vi
har god plass til flere. Håper damelandslagets gull i VM kan bidra til å
rekruttere flere.
Vi klart å rekruttere 2 nye lag i 2011, men vi har dessverre også mistet 1
lag. G-02 kom ikke i drift høsten 2011 på grunn av trenermangel og for få
spillere. Vi håper selvfølgelig laget igjen vil komme i drift senere.
Hall i nærområdet ville skapt et helt annet samhold mellom lagene. I 2011
kjempet vi en kamp for å få en hall på plass, men tapte denne til fordel
for Leangen. Der ble det satt opp en plasthall med 2 flater. I ettertid er
vi glade for at akkurat den havnet på Leangen, da komforten i denne
hallen er svært dårlig. Svært mye støy i hallen og lite egnet for kommunikasjon gjør at vi heller ønsker en mer permanent type hall på Eberg.
Dagens situasjon er fortsatt slik at vi reiser over hele byen hver for oss
for å utøve aktivitet. Det er ikke særlig miljøskapende eller miljøvennlig.
Samholdet i avdelingen på tvers av lagene er utrolig viktig og det jobbes
stadig med sosiale tiltak som gir mulighet til å øke dette samholdet. Vi
vil også gjennomføre en trenersamling på nyåret som kan gi verdifull
kompetanseutveksling.
Sportslig utvalg tilbyr trener-/leder kurs og utviklingsmuligheter for
ledere, trenere og spillere. Vi håper at flere vil delta på de kursene som
arrangeres og at vi kan bygge opp kompetansen hos de enkelte.
Vi kan aldri få gitt nok ros til alle de foreldrene som gjør driften av avdelingen mulig. Vi har svært mange engasjerte og dyktige mennesker med
på laget som trenere og ledere. Vi ønsker oss fortsatt flere fordi alle har
noe de kan bidra med.

Heia Freidig Håndball! 				
30/1- 2012: Lasse Kilaas, Styreleder Freidig Håndball
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ÅRSBERETNING

ORIENTERING
1 ADM.
STAB:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:

Arild Holm Clausen
Sigrid Melkild
Mona Sæther

SPORTSLIG:
Leder:
Håvard Lorange
Leder 8-12 år:
Heidi Arnesen
Trener 8:		Gro Sandstad Eidsmo
Trener 9:		 Kjetil Ulven
Trener 10:		 Heidi Arnesen
Trener 11:		 Håvard Lorange
Trener 12:		 Jens Even Storhov
Leder 13-16 år:
Tomas Eidsmo
Trener:		 Svein Terje Kolstad
Trener:		 Jostein Mårdalen
Trener:		 Hanne Sandstad
Leder 17-20 år:
Sturla Sæther
Trener:
Øystein Rønning
UK:	Gro Sandstad Eidsmo.
Johan Ivarsson
TEKNISK:
Leder:
Påmeldere:
Utvalgsmedlem:

Andreas Sylte
Helge Rustad
& Geir Owren
Olav Kvittem

MILJØ:
Leder:
Olle Malmring
Utvalgsmedlem
Torunn Spets Storhov
SOFA-redaktør:	Grete Berge Owren
Red.medl. SOFA:		 Karen Oline Kolstad
Red.medl. SOFA:
Jorunn Kvakland
WWW-redaktør:	Grete Berge Owren
KART:
Leder:
Kartforvalter:
VDG-kontakt:

Tore Angell-Petersen
Pål Kittilsen
Stig Berge

TURORIENTERING:
Leder:
Hilde Overvik
Assistent:
Jacob Hygen
Assistent:
Carl Martin Larsen
KLUBBDRAKTER:
Ansvarlig:
Sigrid Melkild
REVISJON:
Revisor:
Nils Olav Vennevik
Vararevisor:	Gunnar Østerbø
VALGKOMITE:
Medlem:
Medlem:

Bjørnar Lynum
Øyvind Schjelderup

2 ØKONOMI
O-avdelinga gikk i 2011 med et overskudd på i
underkant av kr. 321 000,–. Av dette utgjorde
driftsoverskuddet ca. kr. 266 000,– mens kartregnskapet viser et overskudd på nærmere kr.
55 000,–.
Det ble budsjettert med høy sportslig aktivitet,
hvilket ble gjennomført omtrent som planlagt.
Imidlertid ble inntektene en god del høyere

enn forventet, bl.a. fordi det ble søkt om – og
innvilget – en god del økonomisk støtte fra
NOF. Midt-Norsk mesterskap endte med
et overskudd på i underkant av kr. 80 000,–.
Reiseutgiftene ble noe lavere enn budsjettert,
og det ble solgt en del mer turorienteringsmateriell enn forventet.
De største inntektene til avdelingen er fortsatt
dugnaden i Trondheim Spektrum, Tordenskiold-løpet, turorienteringssalg, Turkart Bymarka
og kartsalg. Vi mottar også en del støtte i
form av lokale aktivitetsmidler (statlige midler
som fordeles av kommunen), Grasrotandel og
bingo. I tillegg mottok juniorgruppa også i fjor
sponsormidler fra Ecoxy AS.
Vi hadde en god del netto utgifter til samlinger
og leire også i 2011, hvilket var helt i tråd med
budsjettet for sportslig utvalg. I hovedsak er
det ungdommene og juniorene som nyter godt
av dette, en bevisst prioritering fra avdelingens
side.
O-avdelinga har relativt forutsigbare inntekter
og utgifter fra år til år, og fremdeles en svært
sunn økonomi.
3 EGNE ARRANGEMENT
O-avdelingen har i 2011 hatt ansvaret for 11
arrangement. Det er godt å se at vi også i år
har hatt mange og dyktige medhjelpere i våre
arrangementer, og at våre medlemmer også
etter den store innsatsen med WOC i 2010
fortsetter å hjelpe til på en positiv og god måte.
Vårt største arrangement i år var Midtnorsk
mesterskap i langdistanse og stafett som ble
arrangert fra Ringvål. Værgudene var ikke
på lag denne helga, men vi hadde likevel nær
650 deltagere på langdistansen og over 500
på stafetten. Her kan det også nevnes at
vi hadde 60-70 arrangører hver dag, og at
mange av disse ikke kunne stille i løpene. Ellers
har vi videreført tradisjonelle arrangement Freidigstafetten med gledelige 300 deltagere,
Klubbmesterskapet med 111 deltagere, Ungdomsløp med ca 200 deltagere og Jaktprøven
med ca. 100 deltagere. En nyhet i år har videre
vært to arrangement med sykkelorientering, med Sturla Sæther som både løpsleder
og løypelegger. I tillegg har Olav Kvittem og
Helge Rustad også i år hatt hånd om vår del
av Tordenskioldløpet som i 2011 fikk en gledelig
økning i deltagerantallet, mens Grete Berge
Owren har stått for to skolesprint arrangement for Nyborg skole.
Det er fortsatt 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.
Vi har komplettert EKT-utstyret i 2011, men
ikke gjort noen større investeringer. Bua på
Fjellsetra har i 2011 vært svært full av utstyr som
følge av en del ekstra som kom til etter WOC.
En større opprydning må til i 2012, i tillegg til at
selve bua trenger noe vedlikehold.

4 SPORTSLIG INNSATS
I O-avdelingens web-baserte påmeldingssystem er det registrert ca 2100 individuelle starter
i løpet av 2011. Systemet omfatter alle løp hvor
arrangør sender samlet regning til klubben.
Ferieløp er derfor holdt utenfor, og det samme
gjelder samlinger i egen regi. I tillegg kommer
stafetter og lagkonkurranser, hvor Freidigmedlemmer har løpt ca 325 enkelt-etapper i
2011. Startene er fordelt på 224 unike personer;
125 herrer og 99 damer. Halvparten, i alt 113
personer, er 16 år eller yngre. I veteranklassene
fra 35 år og oppover har avdelingen 87 utøvere
med minst én start i løpet av året. Bredden i
form av antallet personer som deltar på løp
har antageligvis aldri vært større.
Årets sportslige høydepunkter
som bør trekkes fram spesielt er:
• 1. plass til Jorunn Kvakland i D17-18 i NM Natt
• 3. plass til Jorunn Kvakland i D17-18
i NM Sprint
• 3. plass til Jorunn Kvakland i D17-18
i NM Mellomdistanse
• 3. plass til Jorunn Kvakland i D17-18
i NM Langdistanse
• 3. plass til Hanne Sandstad i D21
i NM Mellomdistanse
• 2. plass til Gina Mønvik i D15 på langdistansen
i Hovedløpet
• 2. plass til Frida Sæther i D15 på sprinten
i Hovedløpet
• 1. plass til Torid Kvaal i D65 i Veteran-VM
Sprint i Sveits
• 1. plass til Katharina Mo Berge i D65
i Veteran-NM Sprint på Hovden
• 1. plass til Katharina Mo Berge i D65
i Veteran-NM Mellomdistanse på Hovden

5 REPRESENTASJON
Jorunn Kvakland representerte Norge under
Junior European Cup i Østerrike.

6 TRENING OG INSTRUKSJON
Gjennom vinteren fra november til mars har
det vært intervalltreninger på onsdager og
langtur på lørdager. Treningene var i hovedsak
rettet mot aldersgruppen 15+. Oppmøtet på
treningene har variert fra 3 til ca 15.
Gjennom sesongen fra april til oktober har det
vært arrangert i alt 15 treninger på onsdagskvelder for alle aldersklasser fra BSK-hytta. For
aldersgruppen 8 – 12 og 13 – 16 har det vært
o-teknikk på hver trening, mens det for aldersgruppen 17+ har variert mellom o-tekniske
økter og rene løpeøkter.
I de yngste aldersgruppene har oppmøtet på
treningene vært svært godt. Til sammen 118
unger mellom 8–12 år har vært innom rekruttreninga minst en gang i løpet av sesongen.
Av disse har 101 unger vært på tre eller flere
treninger.

ÅRSBERETNING
I løpet av sesongen har 73 rekrutter deltatt
på ett eller flere av ungdomsløpene, hvor
Freidig har vært største klubb på samtlige løp.
Vi får mange hyggelige tilbakemeldinger på
opplegget for rekruttene, men vi ser at det er
utfordrende å gi god o-teknisk oppfølging til så
mange barn. Sosiale turer for denne gruppen
har vært lavvotur til Holstvollen (alle) og overnattingstur til Jervskogen (10–12 år).
Ungdomsgruppa i alderen 13 – 16 har hatt 17
klubbtreninger, hvor 27 ungdommer var innom
minst ei trening. Av disse var hele 25 med på
tre treninger eller mer. Dette er en økning fra i
fjor og lover godt for årene framover. Klubbtreningene har vært gjennomført med oppmøte
på ulike steder rundt om på Byåsen og var en
fin miks mellom sprint-økter, stafett-trening
og «vanlig» o-teknikk. Noen av treningene
har vært gjennomført sammen med egen
juniorgruppe eller ungdomsgruppa i Byåsen IL.
Det har vært arrangert noen samlinger med
kveldsmat og diskusjon rundt ulike o-relaterte
tema i etterkant av treninger. Av eksterne
arrangementer har vi vært på 10-mila med
14–16-åringene, på Hovedløpssamling i Selbu på
våren og på Hovedløp og O-landsleir. Sesongen
ble avsluttet med sosial klubbtur (arrangert av
kretsen) til Östersund med en stor delegasjon
fra Freidig.
Juniorgruppa har i 2011 bestått av 7 gutter og 1
jente. Også her har det vært fellestreninger på
onsdager. I høstsesongen har Freidig hatt noen
ekstra økter for 16 år og eldre på kart med noe
individuell oppfølging. Gruppa har organisert
fellesturer til Norgescup-løp i Vestfold, NM på
Gjerdrum, NM juniorstafett Asker og NM natt
i Larvik. Det har minst vært med en voksen
leder. Klubben deltok også på Tiomila med et
dame- og et herrelag. På Jukola i Finland deltok
vi med et herrelag. Vi var på vintersamling i
Clermont-Ferrand i Frankrike med 8 utøvere
og 2 ledere. Samlingen ble arrangert sammen
med Frol. Dette var en meget positiv opplevelse. Vi arrangerte også samling i Arendal
i forbindelse med Norgescup-løp i starten på
påska.

7 KART
Tettbebyggelsen fra Prinsens gate i Midtbyen
til Munkvoll/Kyvatnet på Byåsen er nå ferdig
kartlagt etter sprintkartnormen. Området er
knapt 7 km2. Arbeidet med denne sprintbasen har foregått gjennom flere år. Innafor
sprinkartområdet vårt har vi fullført skolekart
for Ila, Steinerskolen, Nyborg, Åsveien og Kalvskinnet/Biralee. Dessuten brukes VM-kartet på
Sverresborg, som er en del av denne basen,
av Sverresborg ungdomsskole. På vanlige
o-kart er det i løpet av året utført noe retting/
ajourføring i forbindelse med løypelegginga til
Midt-norsk mesterkap i Leinstrandmarka, og
litt ajourføring i Trondheim Bymark (Iladalen). Til
sammen er det solgt 2817 o-kart i løpet av året.
Desidert største kunde er bedrifts-o-løpene.
Arbeidet med distribusjon og salg av Turkart
Bymarka har gått som vanlig. Revidert

vinterutgave (5. opplag) ble utgitt i januar. Det i
år levert 738 vinterkart og 1228 sommerkart,
til sammen 1966 kart. Arbeidet med kartet er
utført av Tore Angell-Petersen. På grunn av
bra salg er årets overførte utbytte til hver av
klubbene Freidig og NTNUI økt fra 30 000, – til
40 000, –.
I dag er alle våre kart digitalisert, og alt kartsalg
dreier seg nå om salg av digitale kartdata. Det
er ikke lenger etterspørsel etter papirkart,
og de kart som fram til nå har ligget på lager
har derfor ingen salgsverdi lenger. Verdien av
papirkartlageret er derfor skrevet ned til 0, –.

8 TURORIENTERING
Følgende kart ble benyttet i 2011:
• Trolla (særtrykk, fargekopi)
1:10 000
• Leinstrandmarka øst
(særtrykk, fargekopi)
1:10 000
• Leinstrandmarka vest
(særtrykk,fargekopi)
1:10 000
• Iladalen (særtrykk, fargekopi) 1:10 000
Som vanlig fikk vi satt ut 105 Tur-O-poster
fordelt på disse fire kartene. I Leinstrandmarka
ble det i stor grad benyttet ”VM-poster”. I
tillegg hadde vi 20 Mini-tur-o poster fordelt på
områdene ved Baklia og Rønningen. Det ble
totalt solgt 535 konvolutter, og dette er det
nest høyeste registrerte tallet noensinne.
Vi er fornøyd med 2011-sesongen. Det har vært
et stabilt og høyt salg av konvolutter de siste
sesongene. Utfordringen nå er å opprettholde
denne interessen og håpe at markedstiltakene
som også ble gjort i 2009 og 2010 med VM
har bidratt til økt interesse for Tur-O. Kommende år har vi tenkt å være synlige med salg
på bedrifts-o-løp. Inneværende år hadde vi
utstrakt gjenbruk av (for) gamle postflagg, og
mange har kommentert vanskeligheten med
avlesning av koder. Nye postflagg er innkjøpt
og med vannfaste tusjer skal de tåle mange
trønderske somrer fremover. Øvrig videreutvikling av opplegget pågår kontinuerlig og
spesielt kommunikasjon via web og e-post har
fått økt fokus. I tillegg er det aktuelt å jobbe
mer med salgsregistrering, revisjon av de skriftlige rutinene og arbeidsinstruksen for utvalget.

9 MILJØ
Hvert år arrangerer klubben en delvis sponset
fellestur til et flerdagers orienteringsløp. Årets
fellestur gikk til Pinseløpene i Hedmark 11.-13.
juni. Ca 60 personer fra klubben valgte å reise
og bo i regi av klubben. Reisen foregikk med
buss og vi bodde på Budor Gjestegård utenfor
Løten. En av kveldene hadde vi et sosialt arrangement med grilling og bading.
I løpet av vinterhalvåret har det vært fem Freidigsvømminger i Husebybadet. Disse har vært
på lørdags ettermiddager. Klubbmedlemmene
hadde da tilgang til hele badet i en time per
gang.
O-avdelingens internavis SOFA-posten kom ut
i februar, juni og november. Tre nummer pr år
ser ut til å være en passe frekvens. Som regel

er det ca 32 sider i hvert blad. O-avdelingen
har mange skriveføre medlemmer som gjerne
bidrar med stoff om stort og smått. Papirutgaven distribueres til ca 150 husstander. Det er
åpen aksess til bladet på WWW.

10 KONKLUSJON
O-avdelingen har hatt nok et aktivt år i 2011.
I år er det jentene som har sørget for de beste
plasseringene. Vi gleder oss spesielt over
prestasjonene til Jorunn Kvakland i yngste
juniorklasse. Prikken over i-en var gullmedaljen i
natt-NM i oktober. Før det hadde hun en rekke
sterke plasseringer på nasjonalt nivå, herunder
tre bronsemedaljer i NM, og hun endte på en
3.plass i Norgescupen. Videre er det ingen tvil
om at Hanne Sandstad stadig konkurrerer i den
nasjonale dameeliten, og hun tok bronsemedalje på NM mellomdistanse. Etterveksten er
dessuten svært god: Både Gina Mølnvik og
Frida Sæther vant sølvmedalje i 15-årsklassen i
Hovedløpet, og vi ser fram til å følge Karen
Oline Kolstad i sitt første år som junior i 2012.
Våre eldste veterandamer gjør det også
veldig bra. Torid Kvaal har nok en gang vunnet
veteran-VM i sprint, og Katharina Mo Berge
kom hjem med to gullmedaljer fra veteran-NM.
Freidig er likevel primært en breddeklubb.
I løpet av 2011-sesongen har 224 av våre
medlemmer deltatt på minst ett o-løp. Det
er grunn til å tro at dette er det høyeste tallet
vi har registrert noensinne, og vi er utvilsomt
blant de ti største klubbene i landet. Vi har et
stort og økende antall rekrutter i aldersklassen 8-12 år, og dette forplanter seg videre til
ungdomsklassene. Sportslig utvalg fortjener
stor honnør for det langsiktige arbeidet de
har gjort med tilrettelegging av treninger og
andre aktiviteter for våre rekrutter, ungdommer og juniorer. I likhet med tidligere år hevder
våre veteraner seg godt på både nasjonalt og
internasjonalt nivå. Tur-o er også en viktig del
av vårt tilbud innen breddeidrett. Vi solgte 535
tur-o – konvolutter i 2011, og dette er hårfint
under rekordomsetningen i 2010.
Driften av avdelingen har fulgt godt innarbeidede rutiner. Utvalgene jobber bra, og vårt
inntrykk er at Freidig er anerkjent som en
veldrevet klubb på alle felt. Vi fikk mye skryt
for et teknisk sett meget vellykket Midt-norsk
mesterskap i august.
Vi har en bunnsolid økonomi. I 2011 er det
bokført et overskudd på over 300 000 kr,
og dette er i all hovedsak relatert til positivt
resultat på driften. Vi ser at omsetningen har
økt de senere årene, ikke minst fordi vi nå
har en gruppe med satsende ungdommer og
juniorer. I kommende sesonger må vi forvente
økte utgifter og potensielle underskudd. Vi
tror at avdelingen har et potensiale for å gjøre
noe med inntektssiden, og vedtok derfor på
årsmøtet i 2011 å etablere et økonomiutvalg
som kan ta tak i dette.
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alpin
Styret for sesongen 2010 / 2011:
Leder: Aksel Stautland
Nestleder:
Erling Haug
Sportslig leder:
Jacob Stang
Kasserer:
Frode Kvernrød
Webansvarlig:
Kjetil Wæhre
Materiell:
Reidar Steen
Arrangement:
Dag Herrem
Grupper med oppmenn og trenere sesongen 2010 / 2011
9 år & yngre:
Svein-Arve Kjelsli, Michael Piccard Handeland
10 – 11 år:
Runar Søråsen, Carl Christian Sole Semb
12 – 13 år:
Ørjan Berg-Johansen, Ole A. Frønes
14 – 15 år, junior:
Kjell Håvard Jøssund, Atle Rolstadaas
Freestyle:
Egen styringsgruppe etablert, hvor Thor
Arne Falkanger er administrativ leder, Ketil
Hokstad er sportslig leder og Eimund Tjostolv
Staverløkk er hovedtrener
Andre funksjoner sesongen 2010 / 2011
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 2010 / 2011
Følgende personer representerer alpinavdelingen:
• Lars Inge Graabak, medlem Alpinkomiteen, Norges Skiforbund
• Ola Evjen, leder i Alpinkomiteen, Sør-Trøndelag skikrets
• Håkon Neergaard, nestleder i Alpinkomiteen, Sør-Trøndelag skikrets
• Jacob Stang og Aksel Stautland, medlemmer Alpinkomiteen,
Sør-Trøndelag skikrets (fra juni 2011)
Økonomi og drift 2010 / 2011
Årsresultatet for 2010 ble for avdelingen jfr Årsregnskap 2010 kr 102
144,-. Egenkapitalen ble videre styrket idet egenkapitalen pr. 31.12.2010
utgjorde kr 434 145,-. Det positive resultatet avdelingens sterke fokus på
kostnadsstyring slik at veksten på kostnadssiden ble lav. Reelt var nok
resultatet også enda bedre enn det som fremgår av regnskapet. Dette
som en følge av periodiseringen av aktivitetsavgiftene.
Hva gjelder første halvår 2011 viser halvårsregnskapet et negativt resultat
før skatt på kr 26 322,-. Driftsinntektene utgjør første halvår 2011 kr 129
298,- mot kr 131 216,- første halvår 2010 mens driftskostnadene utgjorde
kr 155 620 som også er en nedgang fra året før da kostnadene utgjorde
kr 160 719,- første halvår 2010. Inntektssiden påvirkes av periodisering av
aktivitetsavgifter i det det kun var aktivitetsavgifter for den eldste gruppen som var utskrevet ved avgivelsen av regnskapet. Aktivitetsavgifter
som ikke med i halvårsregnskapet men som gjelder 2010/2011 sesongen
utgjør ca kr 60 000,-. I balansen fremgår sum eiendeler med kr 542 375,mot kr 481 901,- året før, mens gjeld pr 30.06.2011 var totalt kr 50 138,- mot
kr 48 279,- året før.
Avdelingen gjennomførte også i høsten 2010 Bruktmessa som innbrakte
et overskudd på ca kr 37 577 mot kr 25 000,- året før. Avdelingen økte
ikke aktivitetsavgiftene for sesongen 2010/2011.
Avdelingen har videre hatt et begrenset overskudd av egne arrangementer.
Avdelingen har videre søkt om – og fått – kommunale tilskudd gjennom
sesongen.
Avdelingen har videre benyttet en del av kapitalen inn mot rekrutteringstiltak, herunder utstyr spesielt tilpasset trening for yngre løpere, så som
kortstaur, dusker etc., samt ekstra treningskveld for de yngste løperne.
Avdelingen gjorde forsøk på å dra i gang rekrutteringskurs i Vassfjellet

med oppstart medio februar, uten at en lyktes med å realisere dette.
Problemet går i hovedsak på kapasitet blant avdelingens foreldre i denne
perioden, da de fleste helger er belagt med renn og andre arrangementer allerede. Vi vil på nytt prøve å dra i gang et slikt kurs til vinteren.
Målsettingen er å lage et tilbud for barn i alderen 7-8 til 10-11 år.
Av andre større kostnader i sesongen må nevnes at en har anskaffet nye
radioer. Nye frekvenser gjør det mulig å benytte disse sammen med radioene til Oppdal Alpin. Dette letter gjennomføring av felles arrangement.
Videre er nye nettsider etablert, og styret håper at disse vil kunne bidra
til å forenkle hverdagen for både tillitsvalgte, trenere og løpere/foreldre.
Egne arrangementer – alpine skirenn 2010/2011
22.01.2011 Vassfjellet, Helenes Minne Cup		
23.01.2011 Vassfjellet, Helenes Minne Cup		
12.02.2011 Oppdal, Kretsmesterskap		
13.02.2011 Oppdal, Kretsmesterskap		
19.02.2011 Vassfjellet, Småalpinisten		
20.02.2011 Vassfjellet, Småalpinisten		
12.04.2011 Vassfjellet, Klubbmesterskap		
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I tillegg kommer 3 renn i Midtukecup og 3 Telenorkarusell. Alpinligacup
kolliderte med Veteran NM og utgikk fra terminlista.
Sponsorstøtte
Sponsormarkedet er krevende for alpinavdelingen. Klubben har relativt
få utøvere og begrenset med eksponeringsmuligheter for aktuelle sponsorer. Det er derfor på det rene at vi må arbeide mot sponsorer som i
hovedsak bidrar gjennom ren veldedighet ovenfor klubben.
Gjennom å tilby eksponering på alpinavdelingens utstyrs tilhenger, bua i
Vassfjellet, samt på hjemmesiden har det vært mulig å få inn 5 sponsorer
som bidrar med penger.
Det er et ønske om å få inn en større sponsor som hovedsponsor. Dette
har ikke lyktes, men vi vil fortsette arbeidet med dette.
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
Bruktmessa ble avholdt 30. oktober. Omsetningen av brukt utstyr
innbrakte ca kr. 35.000,- i provisjon til Freidig Alpin, og arrangementet
ble godt besøkt, mye takket være igjen en flott 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. Det ble laget en enkel
”kafé” for anledningen, hvor en omsatte kaffe og kaker. Det ble også gitt
informasjon om Freidig Alpin sitt tilbud til barn og unge. 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.
Det er på sin plass å rette en stor takk til Bilcentrum som igjen stilte sine
lokaler til disposisjon.
Oppsummering sosiale aktiviteter
Sesongen ble som vanlig travel for de som sørger for den sosiale rammen
rundt våre aktiviteter, med tre treningskvelder i Vassfjellet ukentlig, og
renn og samlinger i helgene, både i Vassfjellet og på Oppdal. Det bakes og
stekes i mange hjem før helgearrangementene, og mange stiller opp for
å steke vafler og lage saft og kaffe på treningskveldene hvor de yngste er
i Vassfjellet.
Bruktmessa ble som nevnt over en godt besøkt suksess. Takk til alle som
stilte med kaker og boller, og som vertskap i kafeen og under messa, og til
Erling og Svein Arve som hadde ansvar for arrangementet.
Romjulssamling med Sesongstarten på Sletvold i Oppdal gikk som normalt, igjen med stor deltakelse på den tradisjonelle taco-buffeten.
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Supert at så mange slutter opp om dette arrangementet, midt i juleferien.
Hyggelig også at mange oppdalinger deltok.
Det ble i mai arrangert fest for Frosne Foreldres Forening (FFF)
i Freidighytta på Fjellseter. Ca 30 deltagere hadde en kjempekveld.
Også her tusen takk til alle som har bidratt.
Dugnader
Avdelingen hadde to større dugnader i Vassfjellet i 2010, 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.
Stordugnaden ble gjennomført etter sommerferien, hvor en fikk ryddet
i Midtlia, samt bygd saltak på bua i Nordløypa. Mange stilte, og arbeidet
gikk raskt unna. Godt oppmøte, fint arbeidsvær og med sedvanlig kaffeog kakeavslutning bidro til å føye også denne dugnaden inn i rekken av
trivelige sammenkomster.
Foreldre i avdelingen gjør en betydelig løpende innsats for å holde maskineriet i avdelingen i gang.
Gruppene
Alpinavdelingen består av følgende grupper:
-	Gruppe 9 år og yngre
-	Gruppe 10-11 år
-	Gruppe 12-13 år
-	Gruppe 14-15 / Junior
- Freestyle
Vi har i samarbeid med Skikretsen arbeidet for å etablere et Sitski-tilbud
i avdelingen. Det har vært arbeidet med dette initiativet over flere år, og
gruppen hadde som ambisjon å komme opp høsten 2011, uten at dette
materialiserte seg i aktivitet i Freidigregi gjennom sesongen. Fredig Alpin
håper at dette tilbudet kommer opp og stå, og vil selvsagt bidra til dette.
Gruppene 9 år og yngre / 10-11 år
Den kalde tidligvinteren medførte at 10/11-års gruppa var i gang med trening i Vassfjellet allerede i midten av november. Treninger både tirsdag og
torsdag. Hovedtrener for gruppa har vært Carl Christian Sole Semb, men
Ole Frønes har også bidratt. Litt varierende oppmøte for gruppa, men
stigende ut over i desember. Det er fortsatt ønskelig å øke rekrutteringen. Dette gjelder spesielt på jentesiden. Ellers er det hyggelig å registrere
at 8 løpere fra gruppa var med på den tradisjonelle romjulssamlinga på
Oppdal, med etterfølgende storslalåmrenn. Romjulssamlinga var som
vanlig en fin kombinasjon av trening (både basisferdigheter og i løype) og
hyggelig sosialt samvær. På nyåret fortsatte vi med treninger på tirsdag
og torsdager. Totalt 11 løpere har vært med på treningene. På nyåret var
gruppen representert i renn både i Vassfjellet og på Oppdal, bla. Helenes
Cup, Småalpinisten og Erik Håker Cup. De ivrigste alpinistene tok turen
til Sverige og avsluttet sesongen med Guldhjälmen/Årebragden i Duved
og Åre.
I tidligere sesonger har vi tilbudt treninger for 9 år og yngre en kveld i uka.
I de to siste sesongene har vi gitt tilbud om trening både på tirsdager og
torsdager slik at det skulle bli lettere å finne en dag som passer. Effekten
er vanskelig å måle, men det var brukbart oppmøte både på tirsdager og
torsdager. Vi har videre fortsatt vår praksis hvor 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 disse årsklassene. Vi håper at
disse tiltakene i sum vil kunne bidra til å styrke rekrutteringen.
Gruppe 12-13 år
12-13 årsgruppen har sesongen 2010-2011 hatt 8 aktive løpere. Trenere for
gruppen har vært Ole Anders Frønes. Det er holdt et høyt aktivitetsnivå,
med tilbud om treninger tre ganger i uka, og muligheter for å delta på
treninger, samlinger eller renn de fleste helger.
Forberedelsene til sesongen 2010/2011 startet med barmarkstreninger
i Granåsen ved skolestart i august. Da høstmørket satte inn, fikk vi låne
gymsal på Steindal skole frem til skibakkene åpnet i desember.
Høstferiesamlingen 2010 ble avholdt på Juvass med god deltakelse i
hyggelig fellesskap med Oppdal Alpin. Lite snø og isete forhold gjorde
sesongens første skikjøring noe krevende, men det ble et godt utbytte

likevel. Den neste skisamlingen som var planlagt i Tärnaby i begynnelsen
av november, måtte flyttes til Bjorli, da snøen kom litt for sent. Bjorli
gav oss flotte dager på ski. Der hadde de virkelig jobbet med å legge
kunstsnø. I terrenget utenfor selve traseen var det bare gress. Bjorli Hotel
hadde en velegnet overnattingsløsning for oss. Vi bodde i leiligheter med
egne kjøkken rundt et stort atrium som sosial møteplass og for lekselesing. Det har videre vært flere skisamlinger i Oppdal. En fast post her er
blant annet felles middag på Peppes Oppdal i romjulen, i forbindelse med
rennet Sesongstarten. Andre samlinger 12/13 åringene deltok på og som
kan nevnes er Erik Skasliens fartssamling i Kvitfjell i desember, og Midt
Norsk fartsuke på Oppdal i begynnelsen av mars.
Gruppen er jevnt over godt representert i renn, og høydepunktet denne
sesongen var landsfinale som ble arrangert i Jølster i mars 2011. Mange
gode plasseringer med Aidan Stautlands 3. Plass i SG som resultatmessig
høydepunkt.
De fleste avsluttet sesongen med Guldhjälmen/Årebragden i Duved/
Åre, helga før påske. Dette ble igjen en kjempefin sosial happening, hvor
mange løpere brøt barrierer innenfor fartsdisiplinen. Været var ikke helt
på arrangørens side den første dagen, men det ble vist god kjøring likevel.
I Årebragden ble Henrik Berg-Johansens 8. plass Freidigs beste plassering i 12/13 årsklassen, mens Aidan Stautland kjørte inn til en sterk 2. plass
samlet i Guldhjälmen.
Skisesongen er kort og hektisk, og løpere og familier tilbringer mange
kvelder og helger sammen. Inntrykket er at løperne er en godt sammensveiset gjeng, også på tvers av aldersgruppene, som fungerer fint
sammen i og utenfor skibakken. Det samme gjelder foreldrene. Takk for
god innsats til både løpere og foreldre!
Gruppe 14-15 og junior
Denne gruppen består av ca. 15 aktive løpere som trener i klubbens regi,
i tillegg har vi flere løpere tilknyttet Oppdal skigymnas. 5 av våre juniorer
har begynt på Oppdal skigymnas i høst. I tillegg har Markus Nilsen som
trener og konkurrerer i regi av E-Cup laget.
Trenerteamet i 14-15 og junior har bestått av Atle Rolstadaas (hovedtrener) og Helge Sandnes.
I tillegg til sportslig utvikling legger vi stor vekt på å ta vare på et godt og
inkluderende miljø.
Felles barmarkstrening startet opp i slutten av august. Denne besto av to
til tre treninger i uken. Vi har delt opp treningene i bolker med henholdsvis styrke og utholdenhet. Etter at Vassfjellet åpnet gjennomførte vi 3
treninger pr. uke. Slalåmtrening ble vektlagt i begynnelsen av sesongen,
mange løpere har hatt en fin fremgang.
Vi har hatt samlinger (2010) på Juvass, Bjorli, Oppdal og Vassfjellet. Grunnet
snømangel utgikk den årlige Tärnaby samlingen. Det viste seg at Bjorli ble
et godt alternativ, både med tanke på reisetid og treningsforhold i bakkene. De fleste av samlingene har vært åpne kretssamlinger. Sportslig har
de gitt stort utbytte, samt at løperne har fått dyrket godt kameratskap
innad i Freidig og med andre løpere.
Juvass ble stengt grunnet dårlig forhold allerede i oktober. Høstferiesamlingen ble derfor kansellert. Vi kom derfor litt sent, men godt i gang med
trening på snø. Noen av våre juniorer har deltatt på samlinger i mellomEuropa sammen med Oppdal Skigymnas.
Gruppe 14-15 og våre yngste juniorer har vært godt representert både
på Sesongstarten, Helenes Cup, Småalpinisten, KM og Håker Cup. Nytt
av året var at vi kjørte kvalik-renn for 14/15 på Bjorli sammen Møre og
Romsdal skikrets, Møre og Romsdal deltok på ”vår” Håker Cup. Det ble
stor deltakelse under begge arrangementene og en fin erfaring for våre
løpere. 6 av våre juniorer har debutert i FIS renn i 2010.
I gruppen 14-15 deltok 8 løpere fra Freidig på Hovedlandsrennet på VOSS,
3 jenter og 5 gutter fra Freidig.
6 av våre juniorer har debutert i FIS renn i 2010. FIS- Løperne har deltatt
på renn både her hjemme og utenfor landets grenser. Stian Halsen debuterte med to gode SSL i E-Cup på Trysil i 2010.
Vi er veldig stolte av utøverne som representerer Freidig på en utmerket
måte i alle sammenhenger. Vår E-Cup kjører, Markus Nilsen markerte seg
med flere sterke resultater i E-CUP. Markus ble sammen-lagt nummer 5 i
storslalåm i E-Cupen.
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Den gode kjøringen ga Markus
flere starter i World Cup,
fortsetter fremgangen vil vi nok
få se Markus på flatskjermen i
vinter også.
Fra nasjonale mesterskap tar vi
her med topp 10 plasseringer.

SR NM, Trysil (GS, SL) / Oppdal
(Farts disipliner).
2. DH Nora Stang
2. SC Kristin Graabak
3. SG Nora Stang
4. SC Nora Stang
5. GS Markus Nilsen
6. SC Marthe Næss
7. DH Markus Nilsen
8. DH Kristin Graabak
9. SG Kristin Graabak
9. SC Nina Meidel Løsnes
Jr. 2 NM (18-20 år), Oppdal
2. DH Nora Stang
3. SG Nora Stang
4. SC Kristin Graabak
5. SC Marthe Næss
6. SG Kristin Graabak
6. SC Nina Meidel Løsnes
7. DH Kristin Graabak
10. DH Marthe Næss
10. SG Marthe Næss
JR 1 NM / Hafjell
9. SG Frida Sofie Stang
I Hovedlandsrennet på Voss
kjørte Ingvild Stautland inn til 5.
plass i storslalåm og 9. plass i SG.
Håkon Evjen sto for guttenes
beste plassering med 10. plass i
slalåm.

Fredig Freestyle
Moderne freestyle, også kalt jibbing og TwinTip,
er akrobatikk på ski med tupp i begge ender.
I modenhetsgrad er idretten der snowboard
var for 10 år siden. Uorganisert og vannvittig
populært.
I aldersgruppen under 30 år kjører 85% TwinTip
ski i alpinbakkene. Dette er sannsynligvis den
raskest voksende idretten i Norge, og en idrett
som vokser i alderen 14-16 år. Den aldersgruppen
andre idretter sliter med frafall. Mange norske
utøvere med PK Hunder og Andreas Håtveit i
spissen har allerede etablert seg i verdenstoppen. Og det er store forventninger til at norske
utøvere skal hevde seg helt i toppen når TwinTip nå for første gang er representert i VM for
Freestyle i Dear Valley, USA i februar 2011, noe
som antas å være første viktige skritt på veien til
at TwinTip kommer inn på programmet under
Olympiske Leker 2014 i Sotchi, Russland. Og før
det er det Freestyle VM på Voss i 2013.
Ved utgangen av 2010 er Freidig Freestyle på
vei inn i sin 5. sesong. Vi har vokst raskt fra null
og var i 2010 sesongen oppunder 100 utøvere.
Dette totale tallet har i løpet av sommeren og
høsten falt ned mot omkring 70 utøvere etter
at en større andel 16-17 åringer har valgt å slutte.
Tilveksten i bunn med nye 11-12 åringer er veldig
god, så vi er ikke bekymret for rekrutteringen.
I tillegg har vi konkrete planer på å etablere
et mer fokusert treningstilbud for konkurranseutøvere. Freestyle har et løp for et eget
jentetilbud, det siste med støtte fra Norges
Skiforbund i form av et mindre beløp. Gruppen
har siden oppstarten klart å opparbeide seg en
tilfredsstillende økonomisk situasjon.
I forhold til organisering og rammer har vi i
vintersesongen gjennomført våre treninger i
Vassfjellet fra kl. 18:00 til 20:30 delt inn i 3 grupper etter ferdig-hetsnivå og uavhengig av alder.
Det siste etter at vi har erfart at alder ikke er
egnet for inndeling for oss. I tillegg har de beste
og jentene hatt tilbud om ekstra trening på

de fleste mandagene. Den siste gruppen med
kvinnelig jentetrener. Fra ca skolestart og frem til
snøen er kommet i Vassfjellet har vi hatt trening
i gymsalen på Rødde Folkehøyskole delt inn i to
ferdighetsgrupper, med start med den første
gruppen kl. 18:00 og den andre gruppen kl. 19:30.
Det har vist seg at det er vannvittig mange som
starter opp med oss på Rødde om høsten,
men at antallet krymper ned mot en håndterlig
mengde så snart vi får ut kravet om treningsavgift som er på kr. 1.500 per utøver. Dette har
lært oss at vi må få ut kravet om treningsavgift
rakst etter oppstart om høsten.
Vi har etablert en egen konkurranseserie,
Sparebank 1 SMN Show & Style. Med Sparebank
1 SMN som hovedsamarbeidspartner. I tillegg
har vi samarbeidet med Sportsbua og Rødde
Folkehøyskole. I 2010 ble det gjennomført 5
konkurranser i denne serien, 3 Rail Jam og 2 Big
Jump, i Vassfjellet, Oppdal og på skoleområdet til
Rødde Folkehøyskole. Deltagelsen vurderer vi
som god med fra 30 til 60 deltagere litt avhengig
om det var hverdag eller helg.
Denne konkurranseserien er av andre miljøer
vurdert som så god at den for fremtiden
presenteres som et eksempel til etterfølgelse
i Norges Skiforbund sin strategi for nasjonal
struktur og organisering av TwinTip. Med direkte
uttalt støtte fra de større miljøene på Østlandsområdet, spesielt Heming Adrenalin. I våre
planer for kommende sesong jobber vi for å
bli enda bedre med denne konkurranseserien
som verktøy, bl.a. gjennom å invitere klubbene
Oppdal Jibbeklubb og Ålen IL avd. Freestyle
til samarbeid, samt å videreutvikle det gode
samarbeidet vi har hatt med Rødde Folkehøyskole ved Eimund T. Staverløkk i spissen helt
fra starten av. Alt på en måte som knytter oss
tettere opp til Sør-Trøndelag Skikrets.

medlemsskap i klubben :
Hovedstyret gjør oppmerksom på at alle tillitsvalgte personer, og alle som deltar aktivt - er å regne som
representanter for klubben. Det betyr derfor at de skal være medlemmer i klubben vår.
Vi ber alle trenere/ledere om å hjelpe oss og sørge for at både inn- og utmeldinger skjer fortløpende.
Det er dere der ute i avdelingene som har den første kontakten med de aktive.
Ring oss på telefon 73 90 07 55 eller send oss en mail på freidig@freidig.idrett.no slik at vi klarer å holde våre
medlemslister ajour. Innmeldingsskjema for nye medlemmer finner du på Hovedklubbens hjemmeside:
www.freidig.idrett.no under punktet “kontakt oss”.
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INNEBANDY

Styremedlem:
Styremedlem:

STYRETS SAMMENSETNING
Leder:		
Jorunn Reitan
Nestleder:
Ola Stai
Kasserer:		
Håvard Rekstad
Sekretær:		
Arnvid Hellebust
Trond Bondevik
Paul Daniel Johansen

Andre verv:
Sportslig leder: 		
Materialforvalter: 		
Kontaktperson politiattester:

Ola Stai
Trond Bondevik
Paul Daniel Johansen

AKTIVITET
Totalt antall aktive har i 2011 økt fra ca 225 til ca 260. Freidig er den klart
største innebandyklubben i Trondheim regnet både i antall aktive og
antall lag i seriespill. I følge aktivitetstallene er Freidig innebandy den 5.
største innebandyklubben på landsbasis.

Damelag: Freidig har et godt damelag! Damenes 1. lag vant serien sesongen 2010/2011, og laget er ubeseiret så langt denne sesongen. Freidig
deltok med ett lag i NM for J17-19. Laget gjorde en god innsats og endte
som nr. 3 i sin pulje.

Herrelag: Sesongen 2010/2011 stilte herrene med ett lag i 2. divisjon
og ett i 3. divisjon. Disse lagene kom på henholdsvis 2. og 1. plass i sine
divisjoner. I forkant av sesongen 2011/2012 mistet herrelagene en rekke
sentrale spillere, noe som har gitt seg utslag i dårligere sportslige
resultater. Freidig innebandy må jobbe aktivt i forhold til rekrutteringa
av seniorspillere og å beholde de spillerne vi har. Dette gjelder både på
herre- og damesida.
Freidig stilte med ett lag både i Trondheims Cup og i Monkeys Cup på
Røros. Freidig gikk seirende ut av sistnevnte cup.

G17: For G17 var det sesongen 2010/2011 et generasjonsskifte. De fleste
spillerne fra foregående sesong ble for gamle, mens de som kom inn var
førsteårs G17-spillere. Laget fikk det derfor tidvis tøft og endte til slutt
sist i serien. I sesongen 2011/2012 er de fleste av guttene andreårs G17spillere, og de spiller tidvis meget bra innebandy.

G13: Dette er en stor og entusiastisk gjeng. Sesongen 2010/2011 stilte vi
med tre lag i seriespill. Også sesongen 2011/2012 stiller vi med tre lag med
utgangspunkt i denne gruppa, men nytt av sesongen er at ett av lagene
stiller i G15-serien. G13 deltok to lag i Tigers Cup. Gruppa stilte også med
tre lag i regionens nyopprettede TrønderCup.

EMBLA er en særskilt satsing i forhold til rekrutteringa av jenter til innebandy. Andrea, Ida Marie og Julie er trenere for jentene, og de har klart å
skape et fint miljø for en entusiastisk gjeng jenter i alderen 8-13 år. Embla
deltar med egne jentelag på minirundene som kretsen arrangerer.

Øvrige aldersbestemte lag
Avdelingen har hatt tilbud om mikrotrening for barn på 1. og 2. trinn på
både Eberg, Berg og Åsvang skoler. Høsten 2011 deltok til sammen 70
barn på disse treningene (innebandyskole). På Blussuvoll trener to partier
med minilag (G8 og G9). Her deltar barn fra alle de tre barneskolene. I
tillegg er G11 en aktiv gjeng som trener både på Blussuvoll og i den nye
Leangenhallen. Også G11 deltok på Tigers cup i Drammen våren 2011.
Det er spillere på damelaget, G15 og G17 som er trenere på de yngste
lagene. Disse trenerne gjør en stor innsats for klubben og er svært viktig
for den gode rekrutteringa i de yngste årsklassene.
Freidig har vært representert med lag på alle minirundene som har
vært arrangert i 2011. På minirunden i desember 2011 deltok hele 14 lag fra
Freidig.

OldGirls-gruppa er en entusiastisk og sosial gjeng som deltar i bedriftsserien under navnet ”Frekk & Freidig”.

REPRESENTASJON
Marte Trøgstad har deltatt på landslagssamlinger for kvinnelandslaget,
men falt dessverre ut av troppen i forkant av VM for kvinner. Til VM
kom imidlertid tidligere Freidigspiller Karen Farnes som gjorde en fin figur.
Andrea Nistad, Ida Marie Støp Meland, og Sunniva Nekså har deltatt på
flere U19 samlinger i løpet av året samtidig som Karoline Kvalø og Julie
Mastad Hatlen også har fått prøve seg.
Paul Daniel Johansen er forbundsdommer og har dømt flere kamper i
eliteserien for damer. Paul og Åsmund Sjøberg (begge Freidig) ble delte
vinnere i kåringen av årets dommer i Midt-Norge Bandyregion sesongen
2010/2011.

G15: Sesongen 2010/2011 stilte Freidig med to lag i G15 serien. Før sesongen 2010/2011 har gruppa vokst noe, og vi stiller denne sesongen med
to rene G15-lag, samtidig som også de beste spillerne fra G13 stiller med
et eget lag i G15-serien (G15-3). På våren 2011 deltok et G15-lag i Tigers
Cup i Drammen hvor de fikk prøvd seg både mot et svensk lag og mot
aldersbestemte lag til norske eliteserielag.

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

Styret 11.01.12
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ÅRSBERETNING

fotball & SKANDIA CUP
1. Styret i fotballavdelingen har i 2011
bestått av:
Are Bergquist, leder.
Stig Heggvoll, nestleder.
Toni Johansen, styremedlem, sportslig leder.
(Frem til han ble avsatt sommeren 2011)
Gaute Moldestad, styremedlem. Skandia Cup.
Gunnar Hovland, styremedlem. Leder banekomitèen
Merete Verstad, styremedlem. Leder kommunikasjon.

2. Lagenes tillitsmenn i 2011
Herrer Senior 5. div Tord Talmo
Herrer Senior 6. div Steinar Aaseng
Knut Juel
Damer Senior 2. div Erling Næss
John Berger
Herrer Junior		
Dag Raaum	Gisle Einan
Damer Junior		
Janne D. Pettersen
Gutter 15-16 år		Gaute Moldestad
Wilhelm Johnsen
Jenter 15-16 år		
Kåre O. Mjåseth
Arve V. Pedersen
Gutter 14 år		
Bodil Andersen
Ivar Sommervold
Jenter 14 år		
Hege Aunan Eian
Thor Kolstad
Gutter 13 år		
Lise Greger Hagen
Jan Tore Klausen
Jenter 13 år		
Heidi Dreyer
Bjarne Berg
Gutter 12 år		
Jarl Tysnes
Ann-Britt Bogen
Jenter 12 år		
Solveig Martinsen
Kjell I. Skjølsvik
Gutter 11 år		
Ola Greif Johnsen
Jenter 11 år		
Hans P. Rønning
Ketil Størseth
Gutter 10 år		
Terje Meisler
Kåre Clausen
Jenter 10 år		
Ole P. Bjørseth
Sverre Dreier
Gutter 9 år		
Bjørn E Asbjørnslett
Jenter 9 år		
Jens Kristian Kvam
Gutter 8 år		Gitte Johannessen
Erlend Erland
Jenter 8 år		
Ellinor H. Johansen	Gorm S. Günter
Gutter 7 år		
Peter Ibsen
Hans P. Rønning
Jenter 7 år		
Peter Ibsen
Heidi Størseth

3. Styret har avholdt styremøter i denne perioden
Viktigste saker har vært
•	Gjennomføring av Skandia Cup
• Økonomi og administrative rutiner
•	Underslag av fotballavdelingens midler
• Sportslig plan
• Kunstgressbanen
• Ansettelse av daglig leder
• Dugnader

4. Trening og instruksjon
Foruten senior har Freidig fotball i 2011 hatt lag i alle aldersbestemte
klasser helt ned til 2004 som startet opp dette året. Treningskapasitet
utgjøres i all hovedsak av frivillige (foreldre) som bidrar til at barn og unge
får et flott fritidstilbud. Noen eksterne trenere er i klubben, i de eldste
årsklassene på guttesiden var behovet 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 2011 har dessverre ikke fungert optimalt, men vi
håper at viktige initiativ til kurs og trenerutvikling kan økes i 2012. Slik at
det på sikt kan bygges opp en høyere trenerkompetanse og kapasitet
i Freidig fotball. Treningskapasiteten på kunstgressbanen har dessverre
vært sprengt på kveldstid i sommerhalvåret. Men frem til seriestart var
det noe bedre, slik at det var bedre treningskapasitet. En del lag organiserte treninger på andre steder, og i hall på vinters tid i tillegg.

5. Sportslig innsats.
Den sportslige innsatsen i 2011 har vært bra. I de minste årsklassene har
det vært arrangert soneturneringer på hjemmebane, og de har i tillegg
deltatt på soneturneringer på bortebane, en del lag har også deltatt på
andre miniturneringer.
I de aldersbestemte klassene oppover har det vært god innsats, gode
plasseringer i serie og cuper. Noen lag har deltatt i cuper utenfor landets
grenser. Med gode resultater og noen erfaringer rikere. Freidig har
selvfølgelig deltatt med egne lag i Skandiacupen.
Det var meget gledelig at damer senior gjorde en kjempe innsats i sitt
første år i 2 div, og kom på 7 plass av 12 lag. Samt at damer junior/senior
har gjort god figur i turneringer, de har kommet til finalen flere ganger.
Herrer senior A kom på 5 plass i sin avd. i 5 div.

6. Lagsberetninger
Herrer A 5 div: Mottatt beretning
Herrer B 6 div: Ingen beretning, laget ble trukket i på høst.
Damer Senior: Mottatt beretning
Herrer Junior: Ingen beretning,
Damer Junior: Mottatt beretning
G 15-16 år:
Mottatt beretning
J 15-16 år:
Ingen beretning
G 14 år:
Mottatt beretning
J 14 år:
Mottatt beretning
G 13 år:
Mottatt beretning
J 13 år:
Mottatt beretning
G 12 år:
Mottatt beretning
J 12 år:
Mottatt beretning
G 11 år:
Mottatt beretning
J 11 år:
Mottatt beretning
G 10 år:
Mottatt beretning
J 10 år:
Ingen beretning,
G 9 år:
Mottatt beretning
J 9 år:
Ingen beretning
G 8 år :
Mottatt beretning
J 8 år :
Mottatt beretning
G 7 år :
Mottatt beretning
J 7 år :
Mottatt beretning

7. Økonomi
Dessverre ble fotball avdelingen utsatt for et underslag av en i lederposisjon. Dette kom for en dag rett før Skandiacupen. Vi ble enige om
at dette skulle vi vente med å anmelde til Skandiacupen var ferdig. Det
viser seg at denne personen greide å underslå fotballavdelingen med ca
kr 200 000. Dette er penger vi mest sannsynlig ikke kan regne med å få
tilbake.

8. Skandia Cup
Utviklingen av antall lag de siste syv år.
Årstall Deltagende lag
Tilreisende lag
2006
366
49
2007
410
44
2008
406
41
2009
398
30
2010
359
40
2011
360
40

Miniturneringen

156
280
320
340

ÅRSBERETNING
Skandia Cup er og blir en institusjon i Midt-Norge. Det er for mange lag
en flott begivenhet som avslutning på vårsesongen. Spesielt har vi nå
fått merket dette for de yngste lagene hvor 2011 ga ny deltakerrekord i
miniturneringen. Hele 340 lag var påmeldt og ga et fantastisk folkeliv på
Ladesletta den første helgen i cupuka. Med hele 18 baner i kontinuerlig
bruk er det klart det var mye å henge fingrene i for arrangøren.
I 2011 var det omtrent like mange deltakende lag i hovedcupen som året
før, ca. 360 lag. Forhåpentligvis har vi nå klart å snu en tendens til litt
nedadgående påmelding. Det er veldig gledelig at vi fremdeles ser en fin
interesse fra tilreisende lag, men vi ønsker oss gjerne flere. I 2011 var det
lag både fra Israel og Danmark med Skandia Cup, men også fra Østlandet, Møre og Romsdal og Nord-Norge.
Skandia Cup skal ikke bare være en fotballcup, men en opplevelse.
Derfor forsøker vi hele tiden å skape liv og røre på Ladesletta. Foruten
et veldig populært diskotek, gjennomførte vi i 2011 et skikkelig show
i arenateltet. I tillegg hadde våre samarbeidspartnere aktiviteter og
konkurranser gjennom hele uka.
Kamper og baner: Som i tidligere år ble det også i 2011 avviklet kamper
på Lade Idrettsanlegg (6 baner), Trygg/Lade kunstgress (3 baner), Rosenborg kunstgress og gress, Strindheim-, Nardo-, Freidig- og Charlottenlund kunstgress.
Og etter et års pause var vi tilbake på Lerkendal som finalearena. Dette
setter uten tvil «toppen på kransekaka». Det er mange lag som ønsker å
få oppleve finalespill på RBK sin gressmatte.
Til slutt: I 2011 fikk Skandia Cup og Sp.kl. Freidig idrettskretsens hederspris som beste arrangør 2011. I juryens uttalelse heter det: «Skandia Cup
er et breddearrangement for barn og ungdom som over mange år
har bidratt til stor idrettsglede for mange. Arrangementet har et godt
omdømme og blitt en god merkevare for vår region, noe som er skapt
gjennom godt og grundig arbeid over flere år. Sportsklubben Freidig har
vært og er en dyktig arrangør.»
Vi håper denne prisen og anerkjennelsen kan motivere enda flere
medlemmer i Freidig til å stille opp og bidra i Skandia Cup. Cupen er
viktig for fotballavdelingen, klubben, byen og regionen.
Regnskapsmessig resultat Skandia Cup 2011 kr 355 000

Det var pr 30.12.11 kr 225 000 på kunstgress kontoen, og med mva
refusjonen ifra Skandiacup, fotballavd og kunstgress vil denne komme
opp på kr 456 385.

10. Sportslig utvalg
Sportslig utvalg fikk seg en knekk når vi avslørte underslaget i fotballavdelingen. Den som skulle jobbe mest med dette ble avslørt, og vi
måtte starte på nytt med å finne en for dette. Dette var ikke enkelt,
men er nå på plass for sesongen 2012.

11. Fysioterapeut
I løpet av 2011 har klubben hatt et samarbeide med fysioterapeut Jennifer Asplund. Hun har hatt en 10% arbeidsstilling. Ca 3-4 timer pr uke.
Hun har etter avtale jobbet mest opp mot damer senior, som hun har
vært fast 1 gang i uken.. Alle lag under 12 år har hun besøkt minimum en
gang i løpet av sesongen. Til lagene fra 12 år og oppover har hun besøkt
minimum 2 ganger.

12. Representasjon/hospitering
Våre spillere har i løpet av sesongen representert klubben på sonelag,
kretslag og regionalt landslag men her har også noen spillere i våre eldste
klasser hospitert til Ranheim og Trondhjems/Ørn.
Det er også vært noe hospitering innad i Freidig.

13. Oppsummering
Sportslig sett har 2011 vært et bra år, men med noen utfordringer i de
eldste klassene. Fotballavdelingen sliter med etterslep ifra 2010 økonomisk, og det gjorde det mye vanskeligere med årets (2011) underslag. Vi
har nå gjort grep for å sikre fotballavdelings medlemmer en plass til å
spille fotball, og vi håper at vi lykkes med dette.

En stor takk til alle som har bidratt i Freidig
Fotball i 2011

9. Kunstgressbanen
Kunstgressbanen ble forsøkt holdt fri for snø vinteren igjennom, men
enkelte stengte dager ble det. Banen viser tegn til stor slitasje, og telen
har også laget noen dumper/svingninger i banen. Vi har som mål å få
skiftet kunstgresset i løpet av 1-2 år.

Trondheim 06.02.2012
Stig Heggvoll, Nestleder Freidig Fotball.

FREIDIG FOTBALL trenger flere dyktige mennesker
til å være med å arrangere SKANDIA CUP

– E R D U E N AV D E M S O M K A N BID R A ?
Se mer på side 26
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flinke folk I FREIDIG

vi sager, hamrer og banker
i garasjen og på fjelLSETRA
Klubbens Mr Fix og Årn Per Bue har slått til igjen.
Per har i hele januar stått på og jobbet på klubbens eiendommer. I garderobene har han snekret ca 20 skap som brukes til
lager for alle våre fotballlag.
Så har han organisert og lagt til rette for isolering av garasjen.
Isoleringen nødvendig for lagring av traktor på vinters tid.

Og endelig er renoveringen av kjøkkenet på Fjellsetra i full
gang under ledelse av Per selvfølgelig. Svein, Per, snekkerne
fra Brundalen vgs, Jørgen og Hjørdis har alle vært i aksjon på
hytta.

To flinke og kjekke karer fra snekkerlinja ved Brundalen: Espen Johansen og Aleksander Svendsen har gjort
en kjempejobb i garasjen vår på Eberg. Her er det straks klart for god lagring av traktor om vinteren og en fin
plass for soneturnerings-kafè om sommeren. Vi er takknemlige for at vi har fått låne slike gode snekkere.

Dagmar herjet
også på Freidigbanen
Uværet Dagmar har herjet fælt på Freidigbanen. Huset er uskadet,
men flere mål er kastet av banen og havnet langt nede i dalen mot Bekkvolldalen.
Ett mål var havnet i rundkjøringen. Det er tildels store skader på målene.

HÅNDBALL

hyllkaka’s julelunch i 2011

Fjellsetra vår i Bymarka var stappfull av trivelige Freidigfolk. Inne hygget vi oss med god mat, allsang, hjemmebakt
bløtkake og god stemning i ei flott og julepyntet hytte. Ute var det et fantastisk julevær. - Kunne ikke blitt bedre!

hyllkaka’s skirenn 2012
Hyllkakas årlige skirenn med etterfølgende
kjøttkak’middag arrangeres i år
torsdag 12. april klokka 17.00 fra Fjellseterstua
Påmelding/informasjon på Freidighuset eller Fjellseter - senest tirsdag etter påske.
Det er ingen betingelse med ski, da alle ski-interesserte medlemmer er velkommen.

Ønsker forøvrig alle nye og gamle medlemmer velkommen på hytta på tirsdager kl. 09.30-11.00.
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ANNONSER

www.trondheimturbuss.no • Tlf. 73 57 00 00

- din samarbeidspartner når du skal reise

her er det ledig annonseplass!
- ta kontakt med oss på freidighuset
så kanskje den blir din I NESTE NUMMER...

alpint

MYE POSITIVT I ALPINT...
Medaljer i fart
Freidigløperne Frida Sophie Stang og Hans Jørgen Jøssund
tok flotte medaljer under NM junior I på Hafjell i januar. Hans
Jørgen tok gull i utfor og sølv i Superkombinasjon. Frida tok
sølv i utfor. Begge er nå elever ved Oppdal videregående
skole, etter mange sesonger med Freidig og Vassfjellet som
hjemmebase.

Fremgang
Første året ved Oppdal vgs, Oppdal Alpin Elite, har i alt 9
elever hvorav fem er fra Fredig. Alle har hatt god fremgang i
høst og Hans Jørgen har allerede tidlig på vinteren krabbet seg
nedover i punkter på FIS lista. Også Frida er fornøyd, og utforen på Hafjell overrasket også henne. Hun visste hun hadde
mer inne etter gjennomkjøringene, men at det skulle gå så bra
rennet – ja, det var artig.
Hans Jørgen er en løper med allsidig tekniske ferdigheter, noe
sølvet i Superkombinasjon viser. Da kjøres en omgang utfor
og en omgang slalåm. Frida liker også denne grenen. Hun lå
som nummer to etter utfordelen, men hadde ikke full klaff i
slalåm og ente på en femteplass.

Kake
Alpinlinja ved Oppdal vgs har tradisjon med kake når elever
har utmerka seg. Så også denne gang. Avisa Opdalingen
var tilstedet da lærer Steingrim Falksete kom med fersk

sjokoladekake til elevene. – Disse elevene skal ikke være redd
for karbohydrater, sier Falksete. Gode resultater er viktig. Ikke
bare for den enkelte, men det drar med seg hele gruppa. En
ser det er mulig når de en trener sammen - og jevngod med
får det til, sier Falksete som er kontaktlærer for klassen.

Gode trenere
Juniorene som nå er på Oppdal har hatt gode trenere i Freidig
opp gjennom årene. Det er i barneårene grunnlaget legges
og både Jocke Nord og Helge Sandnes har fulgt disse løperne
over år. Nå er det Atle Rolstadaas som har ansvaret for de
eldste løperne. Atle har selv fortid som Fredigløper på høyt
nivå og tar nå toppidrettsutdanning innen alpint samtidig som
han gjør en viktig jobb for unge Fredigløpere.

Lang sesong
For løperne på Oppdal Alpin Elite er det Fis renn som gjelder
og kampen for bedre rangering. Det er tøft å være junior
med høye startnummer. Noen gode renn i løpet av sesongen
er det som motiverer for senere få bedre startnummer og ha
sjansen til enda bedre plasseringer. Det skal også arrangeres
NM i tekniske disipliner – slalåm og storslalåm senere i vinter.
Rennene går i Wyllerløypa, Oslo og kjører Freidigløperne opp
mot sitt beste skal vi ikke se bort fra nye medaljer i slutten av
mars.
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skandia cup
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FREIDIG FOTBALL
trenger flere dyktige mennesker
til å være med å arrangere
SKANDIA CUP

Skandia Cup arrangeres hvert år av fotballavdelingen i Sportsklubben Freidig. Dette er det største arrangementet klubben påtar seg og er den viktigste inntektskilden til drift av fotballavdelingen.
Men skal vi få til et godt Skandia Cup krever det et betydelig bidrag fra alle medlemmene i Freidig fotball.
Vi ønsker og trenger personer som kan delta med sin kompetanse i planlegging og gjennomføring av
Skandia Cup.
For å arrangere cupen i 2012 søker vi derfor etter flere dyktige mennesker som kan være med å bidra.
Ta kontakt om du kunne tenke deg å være med et hyggelig, kreativt og erfarent fellesskap for å skape Norges
nest største fotballturnering.
Vennlig hilsen Gaute Moldestad - Leder Skandia Cup: gaute.moldestad@ntebb.no - Tlf. 916 61 252

Skandia Cup (SC) søker etter personer som kan fylle
følgende funksjoner:

VI ØNSKER KONTAKT SNAREST MULIG MED DEG
SOM KAN BIDRA I EN AV DISSE STILLINGENE

Webredaktør/webansvarlig:
• Oppgradering av SCs hjemmeside (design) sammen
med IKT-ansvarlig
• Være pådriver for oppdatering av innhold på siden
gjennom hele året
• Være nyhetsredaktør og drifte hjemmesiden SC
under turneringa

Dommeransvarlig:
• Bidra til å sikre tilstrekkelig med dommere til SC
• Oppsett av dommere til kamper og drift av dommerseksjonen under SC-uka.
• I samarbeid med innkvarteringsansvarlig sørge for
innkvartering av dommere

Kommersiell leder:
• Ansvarlig for arbeid med å skaffe sponsorer og
samarbeidspartnere
• Oppfølging av partnere under cup-uka

Logistikkansvarlig:
• Ansvarlig for å organisere busstransport for deltakere
• Lede & organisere SCs sjåførteam som transporterer
utstyr, mat, dommere m.m.

Media-ansvarlig:
• Lede og organisere arbeidet med å produsere
journalistisk stoff for SC
• Ansvarlig for kontakt med ulike mediakanaler

Medisinsk leder/Paramedic:
(Dette er en helt ny stilling i SC)
• Være medisinsk støtte til Norsk Folkehjelp
• Være mellomledd opp mot Trondheim Legevakt
• Bygge opp et team av medisinsk personell og
organisere turnus for disse

Markedsføringsansvarlig:
• Lage og gjennomføre markedsplan for SC
• Drive markedsføring av cupen for å bidra til god
påmelding

www.skandiacup.no

– E R D U E N AV D E M S O M K A N BID R A ?

Vi spurte kundene våre om hvordan de ønsket seg mobilbanken, og
vi fikk svar. Nå har vi klar en bedre, hurtigere og mer funksjonell mobilbank. I tillegg har vi lagt inn en del andre nyttige banktjenester som
du sikkert vil få mye glede av. For eksempel godkjenning av eFaktura.

Applikasjonen er for iPhone, iPad, Android og alle mobiler med nettleser, og kan nå lastes
ned gratis i App Store eller Android Market. Søk etter ”mobilbank” eller ”sparebank1”.

Bank. Forsikring. Og din frihet.

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Neste generasjon mobilbank,
for nesten alle generasjoner mobiltelefon.

Retur: Sportsklubben Freidig
Postboks 4642, 7451 Trondheim

Layout: TrønderEnergi AS @ 2011 • Foto: Marius Rua
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