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Har du aldri vært på Fjellseterhytta vår?!

Tri ksemester
Tobias

Coerver Coac hi ng
Trenerforu m

T RO ND
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Ved innkomsten har tidtakerne Magne
Lysberg og Sturla Sæther full kontroll.

DIA CUP

HEIM

H eftig di sco
på ti rsdag
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vellykket
SKANDIA CUP
GJENNOMFØRT

SK

Da er det på tide å ta seg en tur i Bymarka for å visitere denne perlen.
Nytt kjøkken er nylig montert, i tillegg kan du beskue den nye og
flotte skryte-klubb-veggen som Jørgen har laget.

TID
ALL

26!
I UKE

LADE
IDR.ANLEGG
23.-30. JUNI

A-f i nalespi ll på
Lerkendal Stadion

Roc ka M at
hele cu pu ka

Alexander Rybak
på torsdag
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ANNONSER

LEDER’N

G-SPORT PÅ LAG
MED KLUBBEN DIN!

G-SPORT LEFSTAD

G-SPORT CABO

G-SPORT SOLSIDEN

G-SPORT HEIMDAL

Tlf. 73 83 12 00

Tlf. 73 83 12 00

G-SPORT TILLERTORGET
Tlf. 72 89 74 00

Husk alltid klubbkortet ved handel i
våre butikker!

Tlf. 73 95 40 40

Tlf. 73 95 40 40

G-SPORT TRONDHEIM TORG
Tlf. 73 50 15 20

formannEN har ordet
Kjære Freidig-venner
17. mai er et utstillingsvindu for klubbene. Derfor oppfordret Hovedstyret i HS-møtet 26.04 så
mange som mulig til å møte opp i Borgertoget. Alle avdelinger ble bedt om å mobilisere. Pris
skulle gis til beste avdeling/lag i form av pizza og brus til hele gjengen. Riktignok opplevde vi
tidenes våteste 17. mai i Trondheim. Samtidig er jeg klar over at vi hadde en ”inneklemt” dag hvor
mange valgte å reise bort. Det gjaldt vel alle lag og organisasjoner. Jeg må si overraskelsen ble
stor da ingen yngre aktive utøvere stilte under Sp.kl. Freidigs fane! ! ! I rettferdighetens navn må
det sies at en aktiv spiller fra innebandy møtte opp, men ba pent om å få slippe å gå alene. Kun
åtte voksne møtte opp. En stor takk til dem! Vi er en av Trondheims største idrettslag med over 2000 medlemmer. Her
har vi alle en stor jobb å gjøre. Hvordan skal vi få tilbake engasjementet? Dette kan vi ikke være kjent av.
Da Sp.kl. Freidig gikk blant de første, fikk jeg sett storparten av toget med de ulike innslag, mange imponerende i regnværet.
Det slår meg at mange idrettslag er flinke til å profilere seg, ikke minst gjennom ens klubbdrakt i deres farger. Dette skaper
en felles identitet og stolthet. Freidig har i dag mange ulike varianter i klubbens farger. Jeg ser det som en oppgave for
Hovedstyret og avdelingene å komme fram til en felles mal.
Profilering når sommeren er nært forestående! Innledningen til skoleferien er preget av at lagidrettene våre deltar i turneringer både nært og fjernt. De representerer Freidig på en god og positiv måte. Det er positive bidrag til å skape godt
lagmiljø samtidig som det er en fin avveksling fra ordinære kamper i serien. Å spille i Freidigfargene forplikter.
Fotballavdelingens egen turnering, Skandia Cup, ser ut til å være i godt gjenge. Det rapporteres om god deltakelse, en
bekreftelse på at vi fortsatt er landets nest største fotballturnering. Deltakerne vil nok prege både kamparenaer og bybilde
så lenge turneringen pågår. Vi får håpe på mange gode kamper i beste Fair Play-ånd. Jeg ønsker både spillere og ikke minst
den utrettelige arrangørstaben lykke til!
Tordenskioldløpet er fortsatt en viktig fellesdugnad for våre avdelinger. Ut fra tildelte arbeidsoppgaver gir arrangementet
noen kjærkomne kroner til alle avdelingene. Vi er spesielt imponert over O-folket med Helge i spissen som gjennomfører
det tekniske på en utmerket måte. Årets løp viste en markant økning i antall deltakere. Det ser ut til at flere igjen velger
løp ute og ikke bare tredemølle i treningsstudio. Takk til Kjell og hans medhjelpere for et godt gjennomført arrangement.
Værgudene er som vanlig, med oss.
Naturen er nå på sitt beste. Jeg oppfordrer klubbens medlemmer til å benytte skog og mark, fjell og sjø som arena for fysisk
aktivitet. Det gir energi til kropp og sjel!
Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god og velfortjent sommer!

støtter du klu b b en din ?

Ulf-Erik Hansen

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.

...når du leverer inn din spillekupong
sier du at du gjerne vil støtte
Freidig Sportsklubb!

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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INTERN INFO

KUNSTGRESS

Sportsklubben Freidig

SNART NYTT kunstgress?

Adresse: Boks 4642 Valentinlyst, 7451 Trondheim • Freidig klubbhus: Sigurd Jorsalfarsvei 31

Vi kjøpte det beste kunstgresset som var på markedet i
2004, men utviklingen har 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.
Den største slitasjen er pga brøytingen på vinters tid.
For å være økonomisk beredt på den dagen vi er nødt
til å skifte banedekke, ble det ved prosjekteringen i 2003
bestemt at fotball-avdelingen skulle bygge opp en egenkapital ved å sette av penger hver måned. Dette har fotballavdelingen også klart,: ca en halv million har vi “på bok”.

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

4

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

Jan Erik Buan

93243099

janerik.buan@ramboll.no

Styremedlem

Kjell Skoglund

94277807

solkjell.skoglund@gmail.com

Styremedlem

Rune Devold

911 50 727

Rune.devold@r-devold.no

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

Ola Stai

41651033

olastai07@gmail.com

Friidrett

Håkon Hovstein

93069899

hakon.hovstein@gmail.com

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

Klubben trenger ca èn million kroner - i tillegg til egenkapitalen - for å bytte banedekket. Vi ønsker jo alle å sikre
ungene våre de beste treningsforholdene.
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. Forhåpentligvis innen kort tid.
Din støtte til Kunstgressbanen sender du til
Sp.kl. 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

MOBILINNSAMLING

POLITIATTESTER...
-

Freidig Fotballstyre har tidligere i år arrangert både flaskeog mobilinnsamling. Gode penger i kunstgresskassen
dette. Vår kjempedugnad Skandia Cup er også rett rundt
hjørnet. Overskuddet derfra går til våre egne lag som
har deltatt aktiv i dugnaden, og resten går til kunstgresskontoen.

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

GA GOD gevinst
Sportsklubben Freidig har i samarbeid med Telenor og Norges
idrettsforbund samlet inn ca 400 brukte mobiltelefoner i Norges
største innsamlingsaksjon. Returpant pr mobil er kr 35,- så dette
ga gode penger til klubben. Beløpet går i sin helhet til sparing for
bytte av nytt kunstgress. Vi takker alle som var med å bidro,
både ved flaske- og mobilinnsamlinga.
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freidig-folk i farta

DIVERSE

Hilsen & Takk...
Hjertelig takk for den overraskende og fine hilsen jeg fikk
i anledning min 80-årsdag.
Mvh Thor Holten

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved min kone
Kirsten’s bortgang.
Gunnar Dyrendahl

AllidrettInstruktør SØKES
Sportsklubben Freidig “etterlyser” instruktør(er) til allidrett på barnetrinnet i samarbeid med SFO
i SFO-tid på Eberg skole høsten 2012 og vår 2013.
I inneværende semester har dette vært til følgende tider:
Mandag: 14.30 - 16.00 (2 grupper à 45 min)
Torsdag: 14.00 - 15.30 (2 grupper à 45 min))
Fredag: 13.45 - 14.30 (1 gruppe).
Arbeidet godtgjøres med kr 150.- pr. time
Interesserte bes vennligst ta kontakt med: Kjell A. Skoglund, mob: 942 77 807. Mail: solkjell.skoglund @gmail.com

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.
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

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

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

Medlemsbladets Blomst
Vår kjære Arild Holm Clausen mottar denne gang Medlemsbladets Blomst.
En mer pålitelig og etterrettelig kar skal vi lete lenge etter.
Han er formann i den særs veldrevne Orienteringsavdelingen.
Han drar igang dugnader på både kort og lang varsel.
I tillegg er han en av våre mange engasjerte i Tordenskioldløpet.
Sportsklubben Freidig takker deg for din innsats.

Tordenskioldløpets starter
Arild Holm Clausen har alt under
kontroll før start.

Turorientering
O-avdelingen har arrangert turorientering siden 1968. Tiltaket er populært. For tiden selges det drøyt 500 tur-okonvolutter hver sesong. Mange av dem som kjøper konvolutter er ikke aktivt med i noen orienteringsklubb, men
synes at tur-o er en fin måte å komme seg ut på tur, og kanskje på nye steder i marka.

Som vanlig er det satt ut 105 tur-o-poster rundt omkring i
Bymarka. De er spredd på fire kart:
• Leinstrandmarka.
VM-terrenget i 2010! Her ble det arrangert langdistanse-finale
og to publikumsløp. Årets tilbud er 25 tur-o-poster. Parkering:
Granåsen, Smistadveien (P-plassen der bomveien tar av inn til
Rønningen), Hestsjøen eller Ringvål skistadion.
• Iladalen.
Dette kartet dekker ett av våre kjerneterreng. Området
ligger nær bebyggelsen på Byåsen, og er lett tilgjengelig takket
være mange veier og stier. De 20 postene ligger dels nord for
Tømmerdalsveien, dels sør for Fjellseterveien, og dels i mellom. Baklidammen, Storsvingen og Lavollen er gode utgangspunkt.
• Trolla.
Nå er vi helt nord i marka – fra Geitfjellet/Kobberdammen
og nedover mot fjorden. Store deler av terrenget er ganske
uberørt, og kan by på fine turopplevelser. Her har vi 30 turo-poster, og de fleste ligger i nærheten av Driftsveien. Kjør til
Trolla eller Tømmerdalstorget. Eller hva med å ta sykkelen fatt
og parkere den langs Driftsveien?

• Herbernheia.
De tre foregående kartene er Freidigs egne, mens dette terrenget er kartlagt av NTNUI. Nå er det virkelig snakk om de
bortgjemte delene nordvest i marka, hvor det nesten aldri er
O-løp, og knapt noen skispor om vinteren heller. Flesteparten
av de 30 postene ligger i den østre delen av området, og det
vil si at Tømmerdalen er den mest høvelige P-plassen. En
sykkeltur langs Gamle Bynesvei kan også anbefales.
I tillegg medfølger et tur-o-opplegg også for de minste i
konvolutten. Dette kalles Mini-tur-O. Det er satt ut 10 lett
tilgjengelige poster i hvert av områdene Baklia og Granåsen.
Alle postene er (105 + 20) nå ute i terrenget, og mange blir
stående til starten av oktober. (Postene i Leinstrandmarka
og Herbernheia tas inn før elgjakten, og må oppsøkes før 23.
september.)
Tur-o-konvolutten koster kr 250,–. Den selges bl.a hos Axel
Bruun Sport, Hank Sport og G-Sport Tillertorget. Dessuten
kan den bestilles fra egen PC; se freidig.idrett.no/o/turo/
God tur!

7

8

ORIENTERING

ORIENTERING

En onsdags-kveld
på BSK-hytta
Freidigbladet har besøkt
o-avdelingens yngre
løpere en onsdagskveld
på BSK-hytta ved Ferista.
Her er det full fart med
bortimot hundre utøvere
i aktivitet, fra 9 til 20 år
gamle.

Den treningskvelden i mai vi er på
besøk har gruppe 13-16 år besøk av
de jevnaldrende o-løperne i Byåsen
IL. De samarbeider om en del treningskvelder gjennom sesongen.
Alle gruppene har løyper av ulik
lengde og vanskelighetsgrad i
terrenget rundt Baklidammen. I de
yngste gruppene er det med en del
foreldre som ”skygger” barna, slik at
ingen skal bli alene i skogen dersom
postene blir vanskelig å finne.
Her er niåringene samlet før treningsstart.

Sanna, Oda og Håvard forsyner seg av kveldsmat før
kostholdsfordraget.

”Sunn Jenteidrett” er et prosjekt for utholdenhetsidretter, hvor blant annet Orienteringsforbundet
er med. Kvelden foredragsholder derfra hadde mye
interessant og nyttig å si. Siri Marte Hollekim jobber
med saken på doktorgrads-nivå, og formidlet sitt
budskap til tenåringene på en god måte.

13- og 14- åringene på vei ut på klesklype-orientering

Etter en drøy times trening serveres det frukt ute til alle under 13 år før de drar hjem for kvelden. Vanligvis gjør de eldste det
samme, men i kveld er det et annet opplegg. Først serveres det kveldsmat inni hytta, etterpå kommer Siri Marte Hollekim fra
prosjektet ”Sunn Jenteidrett” og holder et foredrag om kosthold for idrettsungdom. Fra Freidig og Byåsen er det både jenter og
gutter til stede, og Hollekim har et godt grep om forsamlingen og får formidlet mange nyttige tips. Dermed vil vi tro at både jenteog gutte- o-idretten lokalt har fått seg et løft når det gjelder sunnhet!

Fruktspising avslutter treningskvelden for
de yngste gruppene.

- Og her slapper noen av dem av blant hvitveisen etter endt dyst.
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tordenskiold

TORDENSKIOLD
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ÅRETS TORDENSKIOLDLØP

- EN KJEMPESUKSESS
For tredje året på rad var det Ola Sakshaug, Selsbakk IF som
var raskest gjennom Tordenskioldløpets lengste løype. Han
vant klart foran Espen Fiskum, Namdal Løpeklubb og Terje
Olsen, Danica.
Strindheims Jerreh Ceesay debuterte i Tordenskioldløpet i
kveld. Han likte godt å være med her, og kunne da også løpe
inn til en klar førsteplass i den korteste løypa.
Også blant damene ble det samme vinner i år som i fjor (og
året før der og året før der)! Anne Nevin fra Strindheim IL var
fornøyd med løpet sitt. Hun så et par andre damer de første
kilometrene, men deretter var hun alene i tet.

9 13 lø p e re fu llf
ø rte d et
33 . To rd e n sk io
ld lø p et.

Fint løpsvær var med på å gjøre årets Tordenskioldløp til en
bra opplevelse sier hun.
Som Anne Nevin i 10 km-løypa, har også Marthe Olsen fra
Selsbakk IF vunnet 5 km for damer fire år på rad. Marthe
satser på baneløp, og da distanser fra 800 til 2000 meter.
Likevel trives hun også godt i Tordenskioldløpets 5 km langs
landeveien.
Var du med å sprang, kan du sjekke resultatene på: http://
freidig.idrett.no/tordenskiold/

Freidigutten Kåre Clausen har
gjennomført 25 løp.

Superveteran Tor Loktu
gjennomfører i fin stil.

Løypesjef Håkon Hovstein
og løpsleder Kjell Skoglund.

Speaker Fred Skogseth
klar til ny dyst.
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Speaker Merete Verstad og Fred Skogseth
travelt opptatt med å ta imot løperne.

Her er starten gått for 10 km

Deltakelse i Tordenskioldløpet (fullførte)
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Mathilde Grosberghaugen og Anna
Birgitte Materstvedt fra håndball J95
delte ut medaljer......
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.... og det samme gjorde Merethe Clausen
og Terese Brekke fra J95.
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Premiesjef Per Bue på plass.

Belastning i målslusen 2012
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Takk til våre sponsorer G-sport og Rambøll.
Vi ønsker alle velkommen tilbake til Tordenskioldløpet tirsdag 14. mai 2013!
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fotball

innebandy

Sesongen over for
innebandygruppa

G99
SUVERENE
PÅ T/ACUP
TA Cup’en på Steinkjer er
en kvalitetscup for de beste
gutte- og jentelagene i klassen 13 og 14 år fra Midt-Norge.
Freidig G99 var suverene i sin
klasse og feide all motstand av
banen!

Minirundeaktivitet
De yngste lagene som
spiller innebandy har
sin kampaktivitet på
minirundearrangement
i regi av Midt-Norge
Bandyregion. Dette arrangeres hver fjerde helg
i ulike haller i Trondheim.
Da spiller lagene 3-4 kamper mot andre lag i byen. Klassene deles
inn i Mikro (6-7 år), Mini (8-9 år) og Lillegutt/jente (10-11 år).	
   Freidig
har hatt med opp mot 15 lag på de ulike rundene fordelt over de
(bilde	
  fra	
  minirunde	
  i	
  februar)	
  
tre klassene. Lagene blir trent av eldre spillere i Freidig på sine
	
  
respektive barneskoler og i salen på Blussuvoll.

Flere av spillerne har trent med seniorlaget denne sesongen og
har fått en ekstra utfordring og erfaring gjennom dette. Noen har
sågar også spilt kamper i seniordivisjonene. I denne årgangen er
det mange talentfulle innebandyspillere som Freidig kommer til å
ha god nytte av i årene som kommer. Sigurd Harby skal ha mye
ros for jobben han har gjort med denne gruppa de siste sesongene.
Gutter 17
Gutter 17 har fått hard matching inneværende sesong. Laget kom
på fjerdeplass i Gutter 17-serien i Midt-Norge og var ikke spesielt
fornøyd med det selv. Samtidig må det tas med i beregningen at
mange av spillerne har bidratt på seniorlagene, og dermed hatt
et temmelig tøft kampprogram denne sesongen. Dette gir god
erfaring for kommende sesonger.

.	
  

Gutter 13
Gutter 13-laget har hatt en innholdsrik sesong. Trener Atle Harby
har en virkelig talentfull årgang som har tatt sølv både i seriespillet i Midt-Norge og i sluttspillet. Videre har årgangen også deltatt
i klassen Gutter 15. Her tok laget bronse i seriespillet. Det skal
også nevnes at G13 sitt andrelag tok bronse i Gutter13-seriespillet.
Videre deltok laget i den store nasjonale turneringen Tigers Cup
i Drammen. Her slo Freidig ut mange store innebandyklubber på
sin vei til finalen, hvor det til slutt ble knepent tap mot Nor92. Det
har vært en flott sesong for dette laget.

G98-Gutta tok gull i Hydro cup

Gutter 15
Trener
Sigurd
sine igutter
i 15årsklassen
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   mestere. Videre deltok laget i NM-sluttspillet mot de beste
Gutter15-lagene i landet og bet godt i fra seg mot topp nasjonal
motstand.

	
  

	
  

Det ene laget samlet før kvartfinale, Vigra - Freidig; 0-4.

Alle spillerne samlet med trener Arild Gunnes (som havfrue)
etter privat medaljeseremoni.
Et av målene mot Vigra (som fortviler...).
Toppscorer Andreas Klausen Helmersen.
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Gutter 15-laget som vant sluttspillfinalen i Midt-Norge 2-1
mot Bakklandet/Nidelv.

Det har vært en begivenhetsrik
sesong for Freidig innebandy.
Sluttspillseier, seriegull, NMdeltakelse og Tigers Cupfinale
har vært noen av ingrediensene i
sesongen 2011/12.

Senior damer og herrer
Freidig sitt damelag ble også denne sesongen seriemester i
Midt-Norge. En meget god prestasjon som medførte at laget
kvalifiserte seg til NM-sluttspill. Motstanden her ble eliteserielag
fra Østlandet noe som betyr et høyere nivå enn det laget møter
til daglig i Midt-Norge. En kombinasjon av skader og sykdom på
flere av våre spillere medførte at det ble et tøft møte mot topp
nasjonal motstand. Jentene bet likevel godt fra seg og klubben har i
ettertid mottatt flere positive tilbakemeldinger på innsatsen. Flere
av damespillerne har også spilt kamper for herrenes andrelag
noe som bidrar til god matching utover de vanlige seriekampene i
dameserien.
Herrelagene har hatt en spennende sesong hvor mange av de
yngre spillerne har måttet ta et stort ansvar da en del viktige eldre
spillere har tatt et friår. Likevel har lagene i både 2. og 3. divisjon
gjort det godt, noe som endte med at begge lag til slutt havnet
på hver sin tredjeplass. Kombinasjonen ungt og eldre er fortsatt
en suksessoppskrift, og det er fortsatt gledelig at det i Freidig sine
seniorlag er en hovedvekt av spillere som har gått veien gjennom
Freidig sine aldersbestemte lag. Neste sesong kommer også flere
av spillerne som var borte denne sesongen tilbake og det lover
godt for prestasjoner både i kamp og på trening. Ola Stai og Martin Svarva utgjorde trenerteamet for Freidig sine herrelag denne
sesongen, mens Marte Trøgstad har hatt ansvaret for damelaget.
Eliteseriedommere
Mot slutten av sesongen ble Freidigdommerne Paul Daniel Johansen og Åsmund Sjøberg tatt ut til å dømme i NM-sluttspill for
Gutter17-lag. Dommerparet gjorde en så fin figur at det ble tildelt
NM-semifinalen mellom Sveiva og Bækkelaget. I starten av mai
	
  
fulgte gladmeldingen om at de var tatt opp i gruppen på 20 dommerpar som skal dømme Eliteserie kommende sesong.
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håndball

HÅNDBALL

FREIDIG G96 TAKKER FOR SEG!

freidig J95: TAKK FOR OSS

Vi takker spillere, trenerteam og foresatte for laget og mange minneverdige stunder siden starten i 2. klasse - det
har vært en opplevelse å følge guttas reise fra E-hallen til regionalt sluttspill på henholdsvis Røros og Stjørdal, via
inspirerende og utviklende turer til Selbu, Vikingskipet og Peter Wessel Cup i Larvik!

Som trenere visste vi at dagen måtte komme. Våre håndballjenter på J95 tar ikke en ny sesong i Freidigtrøya. Ikke
fordi de ikke vil, men fordi livet runder en ny sving. Det er kanskje tyngst for oss trenere, spesielt Merethe, som har
sett jentene fra de var helt ukjente med en håndball til de nå er “the DreamGirls” på håndballbanen.

En spesiell takk til Ketil Danielsen & Tord Sæter for mesterlig innsats som våre
trofaste trenere

“Å gjøre diamanter av gråstein - er en sann kunst!”

Takk til verdens beste jenter!
Sesongen ble avsluttet til 20 i stil med Rose Cup i Molde siste helga i april. Noe uvant var det
å spille håndball på kunstgress, men etter første «innkjøringskamp» gikk det bare bedre og
bedre. Det endte med 4 seire og en uavgjort - og ikke minst mange gode minner.
Serien ble også flott gjennomført med begge J 2000 lag i øverste del av tabellen i sine puljer.
Jentene har gjennom mange år vist stor iver, interesse og innsats både på trening og i kamp!
Tusen takk J 2000 for alle gleder og opplevelser dere har gitt oss trenere!
Vi tre takker nå for oss, og ønsker Sissel og Ragnill og oppmann Jon Arne lykke til videre!
Vi vet at jentene vil bli godt tatt vare på!
God sommer ønskes fra Berit, Anne Lise og Mari

Det har blitt mange treningstimer sammen med jentene, i gymsaler og i håndballhaller. Kanskje har det ikke alltid vært like moro
å komme hjem etter ei trening med litt for mye lyd og litt for lite
håndball. Slik er det når jentene er “små”. I 12-års alderen begynte
vi å se de små, men tydelige bevisene på at det var noe der. Ballen
gikk raskere, mottakene stemte bedre, noen små finter ble plukket fram og skuddene kom oftere og oftere.
Våre jenter har fulgt den samme løypa som mange håndballjenter
i Norge. De begynte sammen fordi de gikk på samme trinn på
skolen. De slutter nå, nesten den samme gjengen som da de begynte. Inntil i fjor var de fleste av de som begynte i 8-års alderen
fortsatt med. Det har vært det viktigste, å spille håndball sammen
fordi det har vært gøy. For oss som trenere har det vært viktig å
tenke på hele laget, og at alle som har trent iherdig skulle få være
med.
Vi har sett mange
håndballhaller i
disse årene, fra
Steinkjer i nord til
Granollers, Spania
i sør. Vi har spilt ca
120 seriekamper
og scoret nesten
1 800 mål. Det
siste sesongen
er kanskje den vi
husker best, med bronse og sølv i seriespillet og sølv i Glasscup
i Drammen som den siste pokalen som ble hjem til Freidighuset
fra oss. Men vi har spilt cup i Trondheim, i Selbu, på Hamar, i
Molde og ikke minst, i Spania. Spaniaturen sommeren 2011 er nok
høydepunktet. En fantastisk tur til Granollers Cup med topp
16-plassering av 50 lag som en veldig bra prestasjon. I tillegg fikk vi
en flott opplevelse sammen med mange andre håndballjenter fra
Europa.
Jentene på J95 har, av oss trenere, fått tilnavnet “ the DreamGirls”.
Når de spiller håndball på sitt absolutte toppnivå, er det helt
fantastisk å stå på sidelinja og kjenne på at dette er våre jenter.

Våre jenter, som etter mange og lange timer hallen, spiller så bra
håndball at det gir trenerne en klump i halsen.
På laget har vi hatt Astrid, som med sitt vingskudd, scoret
de umulige målene. Elisabeth har gjort livet surt for mang en
strekspiller, både i angrep og forsvar. I tillegg har hun et imponerende treningsoppmøte. Renate har på kort tid blitt en terrier
på streken. Julie var playmaker og ålet seg gjennom mangt et
lukket forsvar med sin stålvilje. Tuva, på streken, hadde høyden
og viljen. Ble mange mål av det. Kaisa var drivkraften når det gikk
tungt, hun scoret mange mål, ja. Mathilde hadde ei god venstrehånd i angrep og masse muskler i forsvar. Sathuya hadde kanskje
det hardeste skuddet blant jentene, og det var en fryd å se når
målvakten ikke skjønte hva som hadde skjedd når hun fyrte
av kanonen. Karoline gjorde først jobben som målvakt før hun
endelig fikk være med å spille ute. Den jernviljen og innsatsen
finnes ikke hos mange. Kombinert med god håndball var hun en
klippe. Fride løp og løp, fintet og fintet og scoret og scoret. Toppscorer i de siste årene, ingen klarte å henge med når hun rushet.
Karianne tok over som målvakt etter Karoline og gjorde ikke
skam på jobben. Hun var “outstanding” og umulig på de beste
dagene. Caroline hadde et gjesteår hos oss i mål, og det var synd
det ble med det. Et klart målvakttalent. Ida fikk en kort sesong
og med sin håndballforståelse kom det noen nye momenter inn i
laget. Johanna har hatt et par gode sesonger på kanten og hun er
mildt sagt uforutsigbar. Scorer også de umulige målene som er så
verdifulle i en kamp. Anna Birgitte har bidratt på to fronter. I tillegg
til håndballferdighetene på vingen, har hun vært vårt muntrasjonsråd. Av og til har det vært nødvendig med begge disse egenskapene. Frida har med sitt overblikk styrt laget i mange kamper. Et
forrykende skudd, gode finter, steintøff i forsvar og tæl har gjort
henne til den lederen hun var i det siste året.
Ane, Synnøve, Helle og Lone har også vært en del av denne
gjengen.
For oss trenere er det bare å takke for at vi fikk alle disse herlige
håndballårene sammen med disse flotte Freidigjentene. I tillegg
vil vi takke alle støttespillere i alle disse årene, Lill Connie, Grete,
Jon Arne og Anders for uvurderlig hjelp rundt laget, og ikke minst
foreldregruppa som har stilt opp med solide heiarop på våre
kamper, og velvillig møtt til diverse dugnader gjennom årene.
Freidig som håndballklubb er en helt fantastisk opplevelse. Mange
er med i håndballfamilien og da er det lett å bidra fra vår side
også. Fra alle oss i J95,
lykke til videre med
håndball i Freidig.
Kanskje ses vi igjen
engang;)
Litt triste, men superfornøyde J95-trenere,
Merethe Claussen og
Ståle Grosberghaugen.
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FJELLSETRA

HYLLKAKA

NYTT KJØKKEN PÅ HYTTA

Hyllkakas
medlemsaktiviteter
Hyllkaka informerer om følgende arrangement for medlemmene resten av året:
I tillegg til den ukentlige kaffe- og vaffeltreff på Fjellseter hver tirsdag kl 9.30-11.00 inviterer vi til:

1. S ommertur :
Onsdag den 22. august kl. 09.00 drar vi med buss om Orkdal, Nerskogen til Gjevilvasshytta med rømmegrøtmiddag.
Pris pr. person kr. 500,-. Påmelding senest fredag 17.8 på Freidighuset eller Fjellseterstua.

2. Å rsfest:
Fredag den 19. oktober kl. 19.00 møtes vi til Hyllkakfest på Kvilhaugen Gård.
Påmelding senest tirsdag den 16.10 på Freidighuset eller Fjellseterstua.

3. J ulelunsj :
Tirsdag den 11. desember kl. 12.00 møtes vi til tradisjonell Julelunsj på Fjellseterstua.
Påmelding senest torsdag den 7.12 på Freidighuset eller Fjellseterstua.

Da er prosjektet med nytt kjøkken
ferdigstilt på vår vakre Fjellseter.
Per, Svein, Hjørdis og Jørgen, elever
fra Brundalen vgs, elektriker og
rørlegger med flere har gjort en
uvurderlig innsats.
Kjøkkenet er vesentlig modernisert,
men arbeidsfolkene har likevel klart
å bevare nostalgi-følelsen.
Takk for innsatsen!

Ønsker forøvrig
alle nye og gamle medlemmer
velkommen til sosialt
samvær.

hyllkaka’s skirenn 2012
Hyllkakas årlige skirenn med etterfølgende kjøttkak’middag
ble i år arrangerert torsdag 12. april klokka 17.00 fra
Fjellseterstua.

NYTT I GANGEN OGSÅ...
Jørgen har jobbet lenge og mye med
“skryteveggen” Wall Of Fame på vegne
av Sportsklubben Freidig.
Her kan dere se klipp fra hele klubbens
snart 110-årige levetid. Kjempespennende er denne.
Ta turen innom hytta - enten på en
tirsdag ilag med Hyllkak-gjengen, eller
reserver den for egne opplegg
i regi av klubben.
Dette er en perle i Bymarka!

Det var ingen betingelse med ski, så alle ski-interesserte medlemmer var velkommen.
På bildet er fra venstre Svein Kristiansen, Per Jørge Nergaard og Randi Loktu klar til
start. Det var 14 renndeltagere, og 16 tilstede på middagen, hvor alle ble premiert med
rennmedaljer.

UTLEIE AV KLUBBHUSET & HYTTA
Midt i Bymarka ligger klubbens fl otte hytte Fjellseterstua. Hytta
er åpen for alle klubbmedlemmer på tirsdager mellom kl 0930
og 1100. Fjellsetra 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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annonser

God nyhet:
www.trondheimturbuss.no • Tlf. 73 57 00 00

- din samarbeidspartner når du skal reise

Nå kan du enkelt si hvor mye
storesøster skylder deg.

Enkel Strek
G R A F I S K E TJ E N E S T E R

Det trenger ikke alltid bli så dyrt som du frykter!
Mail: enkelstrek@gmail.com - Mobil: 959 01 410

Dårlig nyhet:
Nå kan du enkelt få beskjed om
hvor mye du skylder lillesøster.

Med Venneregnskap er det enkelt å holde oversikten over hvem du skylder
penger, og hvem som skylder deg penger. Venneregnskap er en del av vår
mobilbank. Mobilbank laster du gratis ned i App Store, Android Market eller
Windows Marketplace. Søk etter «mobilbank» eller «SpareBank 1». Les mer
på smn.no.

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

Stolt sponsor av Skandia Cup

