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Hanne Sandstad vant NM-gull i høst. 
Dette er Freidigs første individuelle O-senior-gull gjennom tidene. 

j U lE G Av E T I P S !

Flotte Freidigluer 
kan du få kjøpt 
på Freidig-
kontoret. 

Pris 
kr 200,-FREIDIG G13

se side 12
MED GUTTA PÅ TUR

se side 16
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G-SPORT CABO
Tlf. 73 95 40 40

G-SPORT LEFSTAD
Tlf. 73 83 12 00

G-SPORT SOLSIDEN
Tlf. 73 83 12 00

G-SPORT HEIMDAL
Tlf. 73 95 40 40

G-SPORT TILLERTORGET
Tlf. 72 89 74 00

G-SPORT TRONDHEIM TORG
Tlf. 73 50 15 20

G-SPORT PÅ LAG
MED KLUBBEN DIN!

Husk alltid klubb-
kortet ved handel i

våre butikker!

ANNONSER

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

STø T T E R  D U  k lU B B E N ?



Kjære Freidig-venner

Det er l ike før høstmørket byttes ut med forhåpentligvis god førjulsstemning. 

Vi bl ir med rette oppfattet som en god arrangørklubb med fokus på breddeidrett. 
Denne høsten har gitt oss som idrettslag mange gleder. Hanne Sandstad tok på en imponerende 
måte gull på langdistanse i NM i orientering for senior. Hun viste både fysisk og psykisk styrke 
med sitt løp i Maridalen. Gratulere ! Dette er nok et resultat av mangeårig god og fornuftig tren-
ing. I ti l legg tyder det på at orienteringsavdelingen har greid å skape et godt treningsmil jø som 
ig jen har utviklet en vinnerkultur. Det har resultert i mange gode resultater både i junior- og senior 
NM. Bra !

Fotballavdelingen har også gitt oss mange gode opplevelser. Det presteres på høyt nivå i de ulike aldersklasser. Selv om ikke 
al le greier å nå helt opp, er det hyggelig å registrere at Freidig G13 ble kretsmestere og at G 14 kom ti l kretsf inalen. Også 
våre juniorer vant serien, men ble snytt for sluttspil l ! ! Gratulere al le !

I vår digitale hverdag med små og store utfordringer er det f int å registrere at Freidig håndball på årets Håndballforum mot-
tok diplom for årets hjemmeside. Diplomet er en anerkjennelse fra Norges håndballforbund, region Midt-Norge for å ha en 
god nettside. Bra ! Her kan vi al le få gode impulser.

Sp.kl . Freidig er velorganisert med dyktige medarbeidere ut på de aktives felt og på det administrative. Vi har tidl igere 
orientert om vår avtale med ekstern revisjon. Nå går også vår  interne kontrollkomite aktivt inn og ser på vår virksomhet. 
Dette skaper en større trygghet i det arbeidet som utøves. Bra, Kjel l Atle og Bente. Martin g jør en gl imrende regnskaps-
jobb for oss og skal ikke bli arbeidsledig i nærmeste framtid.

Per Bue, mr ”Fix og årn”, som Jørgen l iker å kalle han, fylte nylig 70 år. Utrolig ! I den anledning sti lte Ordenskollegiet i Hyllkaka 
opp i ful l mundur med god sang. Dette er blitt et meget f lott innslag når ”prominente” medlemmer fyl ler runde år. All ære. 
Det får meg ti l å nevne en bekymring jeg har for framtida. Det ser ut ti l at de aktive i Hyllkaka reduseres mer enn naturlig 
ti lgang. Hvor blir det av de utnevnte riddere og kommandører som skal bringe tradisjonene videre? I skjemt og alvor har 
vår ærverdige orden vært en meget viktig faktor ti l bevaring av kameratskap og klubbmilø. 

Med dette ønsker jeg al le Freidigvenner en riktig god førjulstid !

3LEDER’N

FORMANNEN HAR ORDET

 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.

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 f inner du på Hovedklubbens hjemmeside: 

www.freidig.idrett.no   under punktet “kontakt oss”.

Freidigmiljø er ikke noe som skapes av seg selv.

Det er du og jeg som skal skape miljøet...



4 INTERN INFO

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

Kontortid : Mandag til fredag kl.  09 – 16      Telefon: 73 90 07 55     E-post: freidig@freidig.idrett.no    Organisasjonsnr: 937450761

HAR DU lYST TIl Å DRIvE  kIOSkEN ?
Send oss en mail på freidig@freidig.idrett.no eller ring oss for nærmere avtale.

UTlEIE  Av  FREIDIGHUSET 
OG FjEllSÆTERHYTTA 

Sportsklubben Freidigs klubbhus 
ligger i Sigurd jorsalfars vei 31 på Eberg, 
som nærmeste nabo til Eberg barneskole.  
 
I husets 1 . etasje f innes et rom, storstua,  som egner seg godt 
både til møter og sosiale sammenkomster.  Her er det plass 
til opp til 60 personer.  Bord, stoler samt et fullt utstyrt 
kjøkken med oppvaskmaskin, kjøleskap og kjølerom er 
tilg jengelig.  I samme etasje f innes også et noe mindre rom, 
lil lestua; godt egnet både for små møter, gruppearbeid og 
som vrimleareale i forbindelse med selskaper i storstua.  Her 
f innes det 37 stoler og 5-6 småbord.  Det er også mulig å få 
satt opp møtebord i dette rommet, da vil kapasiteten f.eks. 
være 10-15 personer i U-bordsoppsett.  I entreen f innes to 
toaletter og garderobe.
 
1 . etasje er lett tilg jengelig for rullestolbrukere, med utvendig 
rampe og handikaphåndtak på det ene toalettet.

I 2. etasje ligger i tillegg til klubbkontoret et rom som vi kaller 
klubbrommet.  Dette rommet har sittegrupper (sofa/bord) 
med plass til 20-25 personer og brukes mye i forbindelse 
med styre- og komitemøter.

Alle avdelinger og lag i Sportsklubben Freidig har gratis 
tilgang til alle disse rommene.  Det må imidlertid foretas en 
reservasjon på forhånd, brukere er selv ansvarlig for rig-
ging og rydding, og nøkkel må hentes og leveres tilbake på 
klubbkontoret.

I tillegg til internt bruk i .f.m. aktiviteter knyttet til klubben kan 
rommene i 1 . etasje leies både på ukedag og i weekend, på 
dag- og kveldstid.  Priser fra 01 .01 . 13 er som følger:
Mandag-torsdag:  08.00-17.00 eller 17.30-24.00
Storstua kr 2.000,-
Lillestua kr 1 .000,-
Hele etasjen kr 2.500,-

Tillegg for leie av teknisk utstyr - projector, whiteboard, 
lerret kr 500,-
Ønsker man å leie både på dag- og kveldstid avtales pris ved 
forespørsel.

I weekender leies 1 . etasje kun ut til ett arrangement pr. 
weekend, uansett om det skal f inne sted på fredag eller 
lørdag - eller går over to dager.
Prisen fra fredag kl. 12.00 til søndag kl. 15 .00 er kr 4.000,- til 
medlemmer i Sportsklubben Freidig og kr 5.000,- til ikke 
medlemmer.
 
Midt i Bymarka ligger klubbens flotte hytte 
Fjellsæter-hytta.  
 
Hytta ligger like ved Fjellsæter Kapell og parkeringsplas-
sen.  Fra Byåsen Butikksenter til Fjellsæterhytta er det 4 km.  
Hytta ligger på høyre side, like ved parkeringsplassen.  Her er 
veggene fulle av Freidighistorie.  Hytta har en koselig peises-
tue og en storstue som kan brukes både til møter og selska-
per.  Kapasiteten i begge rom er ca. 20 personer.  Her f innes 
også et fullt utstyrt kjøkken, samt toalett og garderobe.

Hytta passer veldig godt til sosiale sammenkomster; burs-
dager, jubileer, konfirmasjoner m.m..  Hytta leies kun ut til 
medlemmer i Sportsklubben Freidig, og prisen er kr 900,- pr. 
døgn.  
 
Aldersgrense for leie både av Freidighuset og Fjellsæterhytta 
er 25 år.

1 . etasje i Freidighuset vil være stengt i en uke for opp-pussing 
i perioden 4.-10. februar.

Leie avtales med klubbkontoret - ring 73900755 eller send 
en e-post til freidig@freidig.idrett.no
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Mr Fix & Årn; Per Bue 
Per feiret sin 70 års dag 21 . oktober sammen med familie og 
venner. Feiringen foregikk selvsagt på Freidighuset. Her vardet 
f lott sang og f lere taler til jubilanten. Klubbens leder Ulf Erik  Hansen var også tilstede  og tak-
ket Per for hans store innsats for klubben. Medlemsbladet g jengir her talen som Jørgen Geving 
holdt til den personen som han berømmer som klubbens ubestridte ener i praktisk arbeid for 
klubben. 

Kollegiet i Hyllkaka var også til stede på dagen og hyllet Per. Vi g jengir også Hyllkakas sang til 
jubilanten. Hyllkakas vers ble fremført av Kollegiet i velkjent stil med fallera slik det har vært 
sunget I Hyllkaka siden 1905.   

Kjære Jubilant   Kjære gode kompis Per.  Freidigs ubestridte Mr. Fix og Årn.

Det er ganske nøyaktig 24 år siden vi to ble kjent. Det var på Hyllkakfesten
en lørdag medio oktober 1989. Jeg var bl.a . formann i fotballavdelingen, og vi hadde åpnet vår nye grusbane på Eberg 
i september det året.  Men vi hadde ikke noe klubbhus, og da praten kom inn på det, og jeg fortalte om brakkene til 
Televerket som var til salgs, tente du på det. Ingeniør Stuedal som formidlet salget kjente du godt og skulle sjekke litt om 
det var mulig å få kjøpt brakke elementer. Dette var altså på en lørdag. 

 70 år

&  qq   YY  hh   x x

Kl 1000 mandag morgen var du på døra hjem til meg og sa at 
vi kunne få kjøpt 8 elementer. Vi var i gang Per. Det ble også 
starten på et langt og godt Freidig samarbeid.
Og det kan jeg si dere at her gikk det fort svingene når 
ACTIONKAMERATENE satte i gang. 

Vi bygget vel kanskje også litt fortere enn godkjente teg-
ninger og formaliteter var på plass.  Men det gikk bra.
Våren 1990 var vi i gang og huset ble innviet lørdag 8. Juni. 1991 . 
Og her står huset fremdeles, og uten ekstern g jeld i dag. Det 
var vårt største prosjekt sammen Per. Men vi har vært sam-
men og jobbet mye både ved ombygging og renovering av 
Fjellseterstua for noen år tilbake og nå i vinter med vårt siste 
store prosjekt nytt kjøkke på hytta.
I til legg har vi i denne tiden siden 1989 også f lere års samar-
beid i Skandia Cup og Tordenskioldløpet,  Per du er en 
fenomenal mann i praktisk arbeid og en trollmann til å f inne 
gode løsninger.  
Det f innes knapt oppgaver du ikke f ikser. 
Du er Freidigs Mr. Fix og Årn.
Du er alltid i godt humør og har god energi. Nå lurer jeg  på 
hvor god formen din egentlig skal bli når du nå har begynt å 
trene 3 ganger i uka ifm prosjektet Generasjon 100.
Takk Per for ditt gode vennskap og ikke minst at du sa NEI 
til meg i vinter når jeg ble syk og ville trekke meg fra verv i 
klubben. Og har vi ikke konkrete arbeidsoppgaver møtes vi 
allikevel 3-4 dager hver uke på Freidighuset. Og prater Freidig 
for det meste.
Når jeg får være sammen med deg og f ikse og ordne for 
klubben  vår er det den beste terapien min. Kos deg i dag Per. 
Nye Freidig-oppgaver venter i neste uke.



6 KONKURRANSE

FREIDIG 

1 .   Når ble Sportsklubben Freidig stiftet?  A   1950
  B    1920
  C    1903

2 .  Hvor mange avdelinger har klubben? A   4
  B   6
  C   5 

3. Hva heter Sportsklubben Freidigs leder?   A   Mona Østgård
  B  Randi Lundquist
  C  Ulf Erik Hansen

4.  Hva er fornavnet til leder i klubbens Innebandyavdeling? A Per
  B   Ola
  C Ole

5.  Hva er Hyllkaka i Sportsklubben Freidig?  A  Kake som spises på fest
  B  Diskos for veteraner
  C   Veteranlaug i klubben

6.  Tordenskioldløpet er klubbens Gateløp på Lade hvert år  A  33 år
     i mai med nesten 1000 deltagere.  B   25 år
     Hvor mange år har dette løpet vært arrangert ?   C   15 år

7.  Hvilke farger er klubbens to hovedfarger: A  Rød og hvit
  B  Gul og blå
  C Rød og gul

8.  Skandia Cup er klubbens eldste arrangement. A  1980
 Hvilket år startet cupen ? B 1975
  C   1990

9.  I hvilken avdeling fikk klubben en norsk mester i 2012 ? A Alpin
  B Friidrett
  C Orientering

10.  I tillegg til klubbhus på Eberg har klubben også ei hytte A Estenstadmarka
 som kan brukes av avdelingene. Hvor ligger den ?                          B  Bymarka
  C   Jonsvatnet

Svar sendes ved å oppgi bokstavene A , B eller C i rekkefølge for spørsmål 1 til 10
Svaret sendes: freidig@freidig.idrett.no
Husk å gi oss navn og mobilnummer

MED lUE 
I PREMIE !

vi har laget en spørrekonkurranse for klubbens medlemmer. Svarene kan du finne enten ved å lese 
medlemsbladet eller via avdelingenes hjemmesider. For de som har riktig svar trekker vi ut 5 premier 
som er klubbens flott lue (se bilde på framsiden ). Svarfrist er 15. desember. vinnerne kunngjøres på 
Hovedklubbens web side, og vinnerne blir også kontaktet. lykke til.

QUIZ 
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Hilsen & Takk...
Hjertelig takk for all oppmerksomhet fra hovedklubben og Hyllkaka på min 
70 års dag. Hyllkakas opptreden og sang var et populært innslag.
Mvh Per Bue

Til Hovedstyret. Hjertelig takk for hyggelig hilsen på min 80 årsdag. Likeså går en 
varm Freidighilsen til gode venner i Hyllkaka med takk for oppmerksomheten 
på min 80 årsdag. 
Vennlig hilsen Sverre Haug
 
Hilsen og Takk. Hjertelig takk for den hyggelige hilsen på min 75 årsdag. Den varmet 
skikkelig. Benytter anledningen til å ønske alle avdelinger fremgang på alle fronter. 
Med vennlig hilsen Odd Bergh
 
Tusen takk for den hyggelige hilsen jeg fikk på min 85 årsdag. 
Hilsen Rolf Eggen Nielsen

Medlemsbladets blomst går denne gangen ti l Hanne Sandstad som i høst  ble Norsk 
Mester og vant gull på langdistansen i NM i orientering i klasse senior. 

Det er en stor glede og med stolthet hele Sportsklubben Freidig 
gratulerer Hanne med seieren. 

Medlemsbladets Blomst

HURRA - AllIDRETT ER I GANG
Etter en periode hvor vi ikke klarte å f inne egnet leder for Allidrett-tilbudet, var vi f.o.m. 
29.10. heldigvis i gang igjen, som tidligere i samarbeid med SFO på Eberg Skole.  Sport-
sklubben Freidig har engasjert Marlin Berg Løkken, 21 år gammel Lillehammerjente, som 
for tiden studerer spansk i Trondheim.  Hun har et halvårig studium i idrett bak seg, er fra 
før håndballtrener i klubben, og nå altså også leder for Allidretten på Eberg.  Programmet 
fram til jul er som følger:
 
Mandager – 2. trinn 14.00-14.45, 1. trinn 14.45-15.30
Tirsdager – 1. trinn 14.00-14.45, 2. trinn 14.45-15.30
Fredager – 3. trinn 14.00-14.45
 
Dager og tidspunkter kan bli endret etter nyttår, vi må tilpasse oss Malins studieplan.
 
Leder for SFO på Eberg, Ann Iren Skjevik, er ansvarlig for informasjon og påmelding blant 
barna på SFO.  Etter nyttår, når tilbudet er vel etablert, vil vi fra administrasjonen i sports-
klubben ta kontakt med deltakernes foreldre med tanke på registrering i Sp.klubben Freidig.

God Jul  & Godt Nytt År 
ønskes alle våre lesere
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GlIMT FRA 
O-SESONGEN 
2012
De yngste (8 – 12 år) har som sine hovedaktiviteter ukentlige onsdagstreninger fra BSK-hytta og åtte ungdomsløp  gjennom 
sesongen. De har også overnattingsturer og andre sosiale arrangement. Ca hundre barn har deltatt jevnlig i disse aldersgruppene 
i år. Mange av barna her er også med i mange andre o-løp, særlig de som har eldre søsken som også er o-løpere. Noen ganger er 
det stafett eller lagkonkurranser. Bildene under er fra noen slike.

Mathea, Una og Tora på Midt-Norsk Mesterskap.   

Freidig o-avdeling har hatt en god 
sesong med stor aktivitet i alle 
aldersgrupper, mange gode resul-
tater og gjennomføring av solide 
arrangement. I tillegg til store og 
små o-løps-arrangement har vi også 
vår årlige tur-orientering som stadig 
er populær.

Ungdommene (13-16 år) trener også fast hver onsdag, delvis sammen med de jevnaldrende i Byåsen IL.  Ca  30 fra denne alders-
gruppen har deltatt i Ungdomsløpene, i tillegg har vi noen som er med på trening men ikke på løp. Det har blitt mange medaljer til 
ungdommene våre i år, både i KM, MNM og Hovedløp!

Martin, Mats og Kristian Fredrik på O-festivalen.

kM-gull til Malin og 5. til Marie i D13-14.         
MNM-gull til Nils Ola, Rein og Oskar 
i H13-16. 
Hovedløp-sølv i sprint D16 til Frida.                           
O-idol for 16-åringer: bronse til Gina.
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H I STORI E

Imidlertid har jeg alltid lurt på hva ordet SOFA 
stod for. Jeg har faktisk trodd at dette var et 
internt blad som du skulle ligge på SOFAEN og 
kose deg med. Men den gang ei.
SOFA er en forkortelse  for «Sportsklubben  
Orientering Freidig Avdeling»    Intet mindre !
Første SOFA – Post så dagens lys våren 1977. 
Da var det utlyst en konkurranse for å lage en 
logo for forsiden. Det gammeldagse kompas-
set er fortsatt bladets logo så her holdes det på 
tradisjonene. 
Det er ganske imponerende at avdelingen har 
klart å holde liv i bladet i 35 år. Den tekniske ut-
viklingen går gått sin gang og bladet har utviklet 
seg i takt med den.  Dagens SOFA – Post er et 
imponerende produkt.   Lykke til videre ildsjeler!
      
Jørgen 

junior/ senior (17 – 45 år (minst).  Freidig må vel sies å først og fremst være en bredde-klubb innen orientering. De siste årene 
har vi imidlertid hevdet oss bedre og bedre både i junior- og senior-NM, og også hatt løpere innom juniorlandslag. Kanskje er vi 
iferd med å bli en eliteklubb også??
I 2012 fikk Freidig o-avdeling sin første individuelle Norgesmester i seniorklassen noensinne. Hanne Sandstad har passert 40 år, men 
presterte likevel i løpet av en måned i høst å vinne sølv i ultralangdistanse-NM i Steinkjer og gull i langdistanse-NM i Maridalen ved 
Oslo.  Fantastisk imponerende!

I NM stafett har Freidig to damegull tilbake på sekstitallet, men etter det har vi 
aldri prestert så godt som i år: Hanne hadde med seg de unge juniorjentene Karen 
Oline Kolstad (17) og Jorunn Kvakland (18) på laget og løp inn til fjerdeplass! 

Flere av de beste juniorguttene våre 
har denne sesongen vært noe plaget 
med sykdom og skader, men både 
Sindre Johannessen (19) og Brage 
Sæther (18) har levert gode løp i 
lokale og nasjonale mesterskap og i 
Norgescupløp.

Glade stafettjenter!

Brage under NM i Maridalen.

Sindre i Norgescupløp på Beito.

veteraner (ca 40 år og eldre).   Dette er en gruppe o-løpere som både er mange og til dels ekstremt spreke i Freidig. Ingen 
nevnt ingen glemt, men gå gjerne inn på nyhetene på http://freidig.idrett.no/o  og sjekk veteran- resultater  fra KM, MNM, veteran-
NM og veteran-VM så finner du mange freidigfolk høyt oppe på listene.

Grete (foto også: Anny Øen + Magne Lysberg)

Nå er det sikkert noen veteraner i  O- avdelingen som stusser litt. 
Hva skal Jørgen berette om ifm med avdelingens interne blad 
SOFA – Posten.
I vinter når jeg laget en Freidig Wall of Fame som er montert på 
Fjellseterstua, kom jeg også over litt om SOFA- Postens historie.  
Egentlig en litt bråkete start, men det lar jeg være.
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lEDIGE STIllINGER: 
Prosjektleder/Daglig leder: 
Før 2013 g jøres det endringer både arrangementsmessig 
og i Skandia Cup organisasjonen.  Styret i Freidig Fotball 
ønsker å ansette en Prosjektleder/Daglig Leder for cupen, 
på hel- eller deltid. “Still ingens” navn er ikke endelig besluttet, 
men vedkommende vil være fast tilknyttet Freidig, og har 
hovedansvaret for Norges nest største fotballturnering 
for barn!  Dette innebærer hovedansvar for hele cupen, 
herunder ansvar for administrasjon og økonomi, men aller 
størst fokus vil bli lagt på aktiviteter innen markedsføring og 
salg.  Vi har satt oss hårete mål for cupen framover, og det er 
bare å innse at det vil være å umulig å oppnå disse basert på 
dagens ressurser i administrasjon og komite.  Denne proses-
sen er i gang i klubbens styrer og stell , og vi vil komme tilbake 
med mer informasjon noe senere. 
De f leste hovedkomitemedlemmene har heldigvis signalisert 
at de blir med videre, men vi mangler noen som kan fylle 
posisjonen som IKT-ansvarlig.  Ta kontakt via e-post freidig@
freidig. idrett.no om du kunne tenke deg å bidra med din 
kompetanse i et hyggelig, kreativt og erfarent fellesskap.  
Rett før og under cupen vil vi ha behov for å styrke staben 
ytterligere, og vi vil tidlig på våren komme tilbake til hvilke 
kvalif ikasjoner vi da har behov for og i hvilket omfang.  
 

PÅMElDING FOR 2013 ER NÅ ÅPNET
 Som sagt så er det også foretatt beslutning om arrange-
mentsmesige endringer, og en av disse går på at cupen neste 
år vil bli mer komprimert for de ulike aldersgruppene.  
 
Skandia Mini Cup - 5’er fotball for gutter og jenter 7-10 år 
- lørdag 22. og søndag 23. juni 2013
Skandia Hoved Cup - 
7’er fotball uten sluttspill for gutter og jenter 1 1- 12 år 
- f.o.m. mandag 24. juni t.o.m. onsdag 26. juni 2013
7’er fotball med sluttspill for gutter og jenter 13 år 
- f.o.m. tirsdag 25. juni t.o.m. fredag 28. juni 2013
1 1 ’er fotball med sluttspill for gutter og jenter 14-19 år 
- f.o.m. tirsdag 25. juni t.o.m. lørdag 29. juni 2013
 
Når det g jelder våre egne lag så vil fotballavdelingen stå for 
betaling av påmeldingsavgiften.  Med de endringene som er 
g jort i innhold i og priser for de aktuelle deltakerkortene og 
for de enkelte aktivitetene under cupen, så vil vi anbefale at 
spillerne kjøper seg kort ( Mini-Kort til de yngste og C-Kort 
til de som er med i hovedcupen).  Se mer informasjon om 
klasser, kort og priser på www.skandiacup.no.  De oppgitte 
prisene pr. kort vil bli rabattert med kr 50,- for Freidigspillere.  

Are Bergquist, styreleder Freidig Fotball
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Arr. Sportsklubben Freidig 

 Arrangert av Sportsklubben Freidig ved Freidig Fotball hvert år siden 1975!
Norges nest største fotballturnering!

Midt-Norges største breddeidrettsarrangement for barn og ungdom!
Det største arrangementet klubben påtar seg, og den viktigste inntekts-
kilden til fotballavdelingen!
 Årets cup ble en suksess, både sportslig og økonomisk.  Rekordmange 
lag - i alt 390 - deltok i Skandia Mini Cup.  I hovedcupen deltok 350 lag, 
 derav 29 tilreisende.  For første gang hadde vi også en egen FFU klasse 

(fotball for utviklingshemmede). 
 Freidig Fotball ønsker å takke medlemmene i Skandia Cup sin hovedkomitee
  med solid innsats før og under årets cup, og i tillegg takker vi lagene våre som 
deltok med en fantastisk dugnadsinnsats.  Spillere og foreldre bidro med tilsammen 3000 dugnadstimer.  Uten 
denne innsatsen hvert år kan cupen ikke arrangeres, og økonomien i fotballavdelingen ville vært en helt annen.  
Tusen takk til alle som har stilt opp, for eget lag og for fellesskapet!

vINTERBRøYTING
Baneansvarlig Gunnar, sportslig leder Wilhelm og baneplan-
ansvarlig Rune har sammen besluttet følgende om brøyting:
- Ingen garanti for brøyting i november og desember, 
 men full service i fra uke 3 i 2013.
- Det betyr altså at frem til uke 3 er det ingen garanti 
 for at banen er klargjort for spill.

Bakgrunnen for vårt valg er utelukkende en avveining av 
økonomiske hensyn og lagenes behov for forutsigbare 
treningsforhold. Hadde vi hatt ubegrenset med midler hadde 
vi selvsagt holdt banen åpen hele tiden. 

NYTT BANEDEkkE
Vi har i dag en bane som brukes 7 dager i uken – ofte fra 
tidlig morgen til sen kveld, sommer som vinter.  Dekket 
er derfor nå utslitt og vi planlegger nytt dekke sommeren 
2013.  Prosjektet planlegges finansiert både gjennom det vi 
har av midler på kunstgresskonto, overskudd fra Skandia-
cup, dugnadsinnsats, salg av andeler i kunstgressbanen til 
alle foreldre, banesponsorer og en siste rest som lån.  For at 
vi skal få realisert dette håper vi dere som foreldre kjøper 
andeler i kunstgressbanen (se neste side), bidrar til positivt 
til den dugnadsinnsatsen som legges opp utover vinteren og 
hjelper oss å få på plass banesponsorer fremover.
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vI TRENGER  NYTT kUNSTGRESS

VI HÅPER PÅ DIN STØTTE

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 fotball-avdelingen også klart,: 
ca en halv mill ion har vi “på bok”.

Freidig Fotballstyre har tidligere i år arrangert flere dugnader. 
Gode penger i kunstgresskassen dette.  Vår kjempedugnad 
Skandia Cup er også gjennomført. Overskuddet derfra gikk  til 
våre egne lag som har deltatt aktiv i dugnaden, og resten gikk til 
kunstgress-kontoen.

Klubben trenger ca èn mill ion kroner 
- i til legg til egenkapital - 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 
mill ion den dagen vi må skifte banedekke. 
Forhåpentligvis skjer dette sommeren 2013

Støtte til nytt kunstgress

Sportsklubben Freidig
Boks 4642 Valentinlyst
7451 Trondheim

4200 03 27624

4200 03 27624

På fotball sin web-side vil vi legge ut ajourført oversikt 
over bidrag som mottas.
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BAN E RE klAM E 
GIR PENGER I lAGkASSA

Klarer DU og DITT lag å skaffe en avtale  om banereklameskilt -  1x3 m som henges opp på gjerde rundt banen - 
får laget følgende utbetalinger:

• 1-årsavtale: kr  5.000,-  (kr 1.000,- til laget)      •  2-årsavtale: kr  7.500,-  (kr 2.000,- til laget)
• 3-årsavtale: kr 12.500,- (kr 5.000,- til laget)

Kontakt Sportsklubben Freidig enten på mail : freidig@freidig. idrett.no eller ta en telefon til oss: 73 90 07 55 for info og kontrakt.
Kontaktperson for avtalen og hvilket lag som har skaffet sponsoren, vil også bli annonsert i Freidigbladet i til legg til  hvor mye de har 
tjent inn til laget sitt.                                                      Hilsen Fotballstyret og sponsoransvarlig, Sidsel Andersskog

Alle våre lag som kan skaffe en 3-årsavtale med banereklame (sponsor) vil få inntektene av det første 
året i en slik avtale. 

Freidig trenger inntekter 
til nytt dekke og kapital 
til drift og vedlikehold av 
gressmattene. 

FREIDIG FOTBAll FÅR NYE wEBSIDER

Freidig på TeamSnap
Freidig har en tjeneste som heter TeamSnap der vi kan dele 
bilder og annen informasjon vi ikke ønsker at uvedkom-
mende skal få tak i . Alle lag skal ha fått en adminbruker som 
kan legge inn lagsspesif ikk informasjon. Da blir telefonnum-
mer, mail og adresser til barn, foreldre, trenere og oppmenn 
ajourført. I til legg tilbyr TeamSnap å holde styr på dugnader, 
betalinger og annet administrativt rundt driften av et fotball-

lag. Vi har arrangert et kurs for lagledere 
allerede. 
Ta kontakt med Steinar Bjørlykke på 
steinar@nrkbeta.no hvis du trenger 
innføring eller hjelp med oppsett av 
brukere. TeamSnap f innes på web, 
iOS og  Androidplattformen.

De blir designet på samme måte som Skandia Cup sine sider, med et like enkelt brukergrense-snitt slik at så mange 
som mulig enkelt skal publisere til sidene våre. De nye sidene vil også i mye større grad bli mobil-
tilpasset, slik at de blir enklere å følge med fra smarttelefon og nettbrett. 
vi håper at så mange som mulig vil bidra med bilder og saker fra alle lag.

Damer-  og herrer senior berømmes for sin innsats med lags-
økonomien: her er røde tall betydelig redusert og begge lagene 
har vært omtrent selvdrevne. Det er dugnader på Blussuvoll, i 
Skandia cup, i Tordenskjoldløpet,  med fotballskole osv som er 
årsak til gode resultater. Damenes manko på fattige to poeng for 
kvalikk til 1-div er vel også verdt å berømme de for. 
 
For det sportslige i 2013 vil jeg fortsette som hovedtrener for her-
relaget, men gi slipp på guttelaget - og også være hovedtrener for 
damelaget. Sportslig sett er det for herrer ett klart mål om op-
prykk og for damene våre er uttalt målsetning topp 3 med ønske 
om å få spille kvallik til 1-div.  Junior herrer og -damer har et mål 
om å spille 1-div med Mats Indergård på jr herrer og Arve Vorland 
Pedersen på jr damer som hovedtrenere. Vi har for sesongen 
bestemt at vi ønsker at damer sr har treningstid samtidig med 
damer jr og det samme for herrer sr og herrer jr. Dette for å sikre 
oss om at hospiteringen oppover blir ivaretatt på god måte. 

Det er for G16 også uttalt at man ønsker ett lag i høyeste divisjon, 
her med Rasmuss Looraas som hovedtrener. Guttelaget har også 
for 2013 avtale om hospitering med Ranheim junior topp noe 
som er bra for spillerutviklingen til den enkelte spiller. Flere spillere 
vil også bidra med hospitering opp mot junior. Jenter 16 har har 
god kontakt med junior damer og hospiteringsplan for 2013 er nå 
under utarbeidelse. 
 
En ting som vi i sportslig kan garantere er at det også i 2013 vil 
sparkes ball på alle nivåer oppe på Eberg.  Jeg ser fram til neste års 
sesong, jeg ser fram til å oppleve gleden, jeg ser fram til å oppleve 
samholdet, jeg ser fram til å kunne få delta i en klubb som de siste 
årene har betydd mer og mer for meg. Jeg kjenner det kribler litt 
ekstra i magen når jeg tenker på sesongen 2013. På godt trøndersk 
“Æ GLÆR MÆ”.

 Mvh Wilhelm Johnsen

FRA SPORTSlIG lEDER:
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G99 G jORDE RE NT BORD ! 

kort sammendrag over sesongen 
Seier på TA cup. Vi spilte 6 kamper mot de beste 
lagene fra Midt-Norge. Resultatet ble 6 av 6 mulige 
seirer, med en målforskjell 34 - 8
Ubeseiret og 3. plass på Hydrocup. Der ble det 5 
kamper; 3 seirer og 2 uavgjort, målforskjell 11 - 2 11-er 
laget på Skandiacup spilte 6 kamper, alle ble vunnet 
og målforskjellen ble 28-2!!
Avslutningen på sesongen ble strålende. Etter at vi 
vant vår pulje i 1. divisjon ble det klart for semifinale 
mot Namsos, seier 8-2 Finale mot Flatås ble spilt 
over 2 kamper der vi til slutt vant 7-3 og dermed ble 
kretsmestre 

Mvh en stolt trener; Jarl Tysnes

Freidig’s fotballstyre gratulerer laget 
- med trenerne i spissen - 
med en godt gjennomført sesong!

På bildet ser vi bak fra venstre: Jarl Tysnes (trener), Mads Bogen Øye, Aksel 
Dretvik, Bjørnar Hovland, Ove Bugten, Henrik Larsen, Idar Grande, Håkon 
Mosand, Oddvar Strand (trener)
Midtre rekke fra venstre: Marcus Samdal, Åsmund Selbekk, Martin Bonde-
vik, Jens Neverdal, Kristian Lien, Brage Aalbu, Aleksander Reich, Magnus 
Nielsen, Einar Bergquist.
Foran fra venstre: Martin Klæbo, Magnus Fagerhaug, Patrick Strand, 
Johannes Tysnes, Johannes Lyngaas, Aleksander Kjelsli 
Ikke tilstede: Jacob Sund og Jostein Fyrvik.

TA-cupmestere, Skandia Cupmestere, 
Seriemestere og kretsmestere!

DE E ITjNÅ SOM kjÆM TÅ SÆ  Sjøl

Ja heller ikke i Freidigsammenheng. Her jobber Per Bue 
og Svein Erik Strand med vinterforberedelser for fotball-
banen.
Skil lenettet mellom banene må heises opp for å ikke bli 
ødelagt i forbindelse med brøyting i vinter.
Det er bestemt at banen skal brøytes, og la det være sagt 
med en gang at når denne vinteren er over er det ikke
mye ig jen av gressteppet. Vinterbrøyting sl iter voldsomt 
på gresset og levetiden forringes med minst 2-3 år.  

Husk det dere som klager over at det ikke er grønt gress 
ti l enhver tid på vinterstid. Ligger det 1-2 cm snø enkelte 
dager må dere klare å trene på det.
Kjefting på våre frivi l l ige brøytere dersom ikke banen er 
grønn ti l en hver tid må vi sl ippe i vinter. Dette er frivi l l ige 
karer som kan gå på dagen dersom dette fortsetter. De er 
gull verd for oss . Gi dem positive tilbakemeldinger for 
de g jør en kjempejobb.

Jørgen   
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HYllkAkAS  MEDlEMSAkTIvITETER

 J u leg i ld e  - Ti rs dag d e n 1 1 .  d es e m b e r kl. 12 .00 

Påmelding t i l  Freidighuset (t lf .  73 90 07 55 el ler e-post : freidig@ freidig . idrett .no )  senest torsdag  6 . desember.

Års m øTe 2013 - Ti rs dag d e n 19. f e b ruar kl. 10. 30     ( Ingen påmelding. ) ønsker 
forøvrig alle nye 

og gamle medlemmer 
velkommen til sosialt 

samvær.

 Hyllkaka informerer om følgende arrangement  på Fjellsetra for våre medlemmer :

velkommen til de ukentlige kaffe- og vaffeltreff 
på Fjellseter  tirsdager kl 9.30-11.00 f

NY SkISESONG RETT OM HjøRNET

De yngste får et rekruttilbud i regi av alpinavdelingen,. Her legges det vekt på 
allsidighet og på å utvikle grunnleggende skiferdigheter gjennom lek og moro. 
Denne gruppen (10 år og yngre) startet med barmarkstrening (allidrettspreget) 
på Sundland skole hver torsdag fra 17 til 18 rett etter høstferien. Gjennom 
vinteren trener denne gruppen på torsdager i Vassfjellet. Det er mulighet for å 
delta i uhøytidelige skirenn for de som ønsker dette, men hovedfokus ligger på 
at barna skal bli kjent med hverandre og trygge på ski. Vaffelpausene i Freidigbua 
i Vassfjellet er  et populært innslag på kalde treningskvelder. 

For de litt eldre er det mulighet for å velge mellom tradisjonell alpint eller free-
style/jibbing( fra 11 år). Også disse gruppene er godt i gang med forberedelser til 

årets sesong.. Aldergruppene 11 til 14 år trener på Sundland skole mandager fra 
18 – 20 og på Lade tirsdager 18-20. De eldste alpinistene har tilbud om trening fra 
18 – 20 søndag, tirsdag og torsdag. Freestylegjengen trener på Rødde Folke-
høyskole på onsdager

Sportsklubben Freidg har i over 50 år hatt en egen alpinavdeling, med medlemmer fra i Trond-
heim og nabokommunene. Alpinavdelingen har tilbud til skiløpere i alle aldre, både til alpinister 
og til de som liker freestyle.

Høres dette interessant ut? Ta kontakt med oppmenn som du finner under 
“kontakter” på avdelingens hjemmeside http://freidig.idrett.no/alpin/ 
eller freidigfreestyle.no. 

VEL MøTT TIL TRENING OG MORO!
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jA TIl GRÅkAllEN vINTERPARk!

Tirsdag 20. november sa Bygningsrådet ja til å utarbeide reguleringsplan for et nytt alpinanlegg 
på «baksiden» av litjgråkallen.  Freidig og Trondhjems Skiklub, med støtte av NTNU I , 

 har jobbet med dette prosjektet i flere år idet vi mener Trondheim 
sårt trenger et sentralt beliggende alpinanlegg. 

ffHer er bilde av området (sett fra toppen av Geitfjellet), det viser hvorledes utbyggingsområdet 

ser ut i dag, samt slik det er tenkt utbygget.

Det er ikke f lere alpinheiser i Trondheimsområdet i dag enn 
på 80-tallet, mens trafikken i alpinanleggene nasjonalt har økt 
med 79 % de siste tjue år.  Alpint/twintip/snowboard har uten 
tvil vært et «stebarn» i Trondheimsidretten og behovet for et 
nytt rekruttanlegg er stort.
For at anlegget skal bli økonomisk selvbærende, må vi ha  
bakker som passer de f leste, både barnefamilier, ungdom 
og studenter. Vi regner med at dette er mulig ved 40000 
besøkende (ca halvparten av Vassfjellet) . Byggetrinn 1 vil koste 
ca 60 mill . og er tenkt f inansiert med støtte av kommunen, 
spillemidler, private sponsorer/investorer og banklån.

Det nye anlegget vil ha to heistrasèer. Hovedheisen er budsjet-
tert med en 6-seters ekspress-stolheis med stor kapasitet. 
Den starter nede ved Ilabekken, ca 150 meter nedenfor 
demningen på Kobberdammen og går opp til militærleiren på 
Litjgråkallen. Omtrent samme sted starter en dobbel barne-
heis hvorav den lengste er planlagt opp til en ny P-plass ned-
enfor Fjellsæter, som vil bli hovedadkomsten til Vinterparken. 
Ved stolheisen ligger terrengparken med f lere linjer, samt to 
alpinbakker.  De vil få 180m høydeforskjell , og lengde 800m.

Terrengparken, barneområdet og hovedbakken skal ha 
snøanlegg og f lomlys.  De over 100 år gamle nedfartene 
Rustadrenna og Udbyeløypa omkranser anlegget og vil bli 
«familieløyper».  Nordrenna, som også er over 100 år, starter 
nærmere Gråkalltoppen og  skal bygges ut med et 750m 
skitrekk i et byggetrinn 2 dersom det viser seg være behov for 
dette. Kobberdammen skal ikke berøres av utbyggingen, bort-
sett fra være vannkilde for snøanlegget.  Det gamle alpinanleg-
get i Vintervannskleiva  blir nedlagt da det ikke er økonomisk 
bærekraftig. Det er for bratt for de f leste, og har for dårlige 
snøforhold. ( Det samme vil evt. g jelde for Søremsbakken). 

Det vil være lett adkomst til Fjellsæter med «Skistubussen» 
som vil få hyppigere avganger fra byen, og rimelig for alle med 
AtB’s T-kort. Vi mener Gråkallen Vinterpark vil være et f lott 
bidrag til å trekke f lere barn og unge ut i Bymarka, til frilufts-
aktiviteter i et meget snøsikkert brattlende  som er svært lite 
brukt i dag.  
Vinterparken blir byens største nye attraksjonen for barn og 
ungdom siden Pirbadet åpnet!

Ingar A. Hynne
Samarbeidsgruppa for Gråkallen Vinterpark

f
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MED GUTTA PÅ TUR

Det var 21 forventningsfulle håndballspillere (11 jenter og 10 gut-
ter) pluss 6 foreldre som dro avgårde tidlig lørdagsmorgen den 
20.10, heldigvis med nylagte vinterdekk for det var temmelig 
isete på veiene vestover. 

Guttene kjørte til Orkanger for en treningskamp med det 
lokale guttelaget, mens vi jentene kjørte strakt til Aure i Møre 
og Romsdal hvor vi fikk flott mottagelse i lekkert nytt idrett-
anlegg. Der var både det relativt nystartede håndballaget 
og sekretariatet ivrige på å få prøvd seg. Det var så gøy at vi 
etter endt kamp ble enige om å spille en 3.omgang, og etterpå 
ble det budt på både frukt og vafler fra vertsskapet.  
Vi kommer gjerne tilbake til Aure!

På den idylliske DNT-hytta Nersetra, med utsikt over vakkert 
landskap badet i sol, ventet gutta med flott oppdekking og 
lunsj. Resten av dagen var det sosialt samvær som gjalt, og det 
var masse plass å boltre seg på både ute og nede på låven. 
Det var tydelig at dette er en gjeng som vet å ha det artig, og 
som er trygge på og kjenner hverandre godt etter snart 7 år 
sammen på Eberg skole. Eksemplarisk oppførte de seg også, 
så det ble avslappende og trivelig for de voksne. 

På kvelden ble en flott taco-buffet servert og konsumert 
til minste smule, og innen midnatt hadde vel alle sluknet i 
soveposene sine. 

Det er uvisst hvor tidlig enkelte hadde stått opp om søndagen 
for å ordne med frokost, men vi dametrenerne våknet iallefall 
uthvilt til herlig lukt av nystekt bacon, og på kjøkkenet var et 
par av spillerne i full sving med speilig av egg i imponerende 
antall. Så var det felles spasertur ned til sjøen med innlagt 
lagkonkurranse som gikk ut på å bygge det høyeste tårnet av 
stein. Engasjementet og humøret var på topp som alltid med 
denne gjengen. 

Etter at vi hadde ryddet og vasket oss ut av Nersetra og blitt 
servert grillete pølser, kjørte vi samlet til Hemne-hallen på 
Kyrkseterøra. Der hadde vi en god felles treningsøkt ledet av 
Hallgeir, avsluttet med helgas absolutte høyde-punkt: kamp 
mellom J00 og G00. Resultatet skal ikke av-sløres her, men 
det var en spennende og innholdsrik kamp på æren løs med 
herlig innsats og spill fra begge lag! 

2012 var høsten da 2000-håndballjentene skulle få være med gutta på den tradisjonelle trenings-og koseturen 
som visstnok har vært en årviss hendelse i utallige foregående år. G00-laget ved oppmann Steinar, kasserer jon og 
trener Hallgeir skuffet ikke da de lovet å stelle godt med jentelaget  - vi kom virkelig til duk og dekket bord!
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En stor takk til G00 for å invitere J00 på tur, vi hadde 
det veldig kjekt og er imponert over hvor godt 
organisert alt fra tidsplan, planlagte treningskamper, 
hall- og hytteleie, matinnkjøp, matlaging og rydding 
var. Det var tydelig at her lå det mye arbeid bak! 
Hvis samme standard loves neste år, blir vi definitivt 
med gutta på tur igjen :-)

Hilsen Ragnill Stallvik (på vegne av Freidig J00)

Freidig 
Håndball 
mottok 
diplom på årets 
håndballforum 
for årets hjemmeside !
Diplomet er en annerkjennelse fra NHF region Midt-
Norge for å ha en god nettside.
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www.trondheimturbuss.no • Tlf. 73 57 00 00 - din samarbeidspartner når du skal reise

HER ER DET lEDIG 
ANNONSEPlASS!

- TA kONTAkT M E D OSS PÅ FRE I DIG H USET
SÅ kAN DE N BlI DI N I N ESTE N U M M E R !

TAkk FOR HjERTESTARTER MM

Blostrupmoen avholder kurs på Freidighuset 
på nyåret 2013 - så står vi godt rustet i ti l lfel le 
ulykker og uhell rammer oss oppe på Eberg.

Vi setter stor pris på denne gaven.

vi takker Boa Offshore og Taubåtkompaniet AS for hjerte-
starteren de donerte vår klubb. Ikke nok med det; første-
hjelpskurs for 20 personer fikk vi også!



Bank. Forsikring. Og din frihet.

Med Ukepengeapp er det enkelt å holde oversikt over arbeidsoppgaver og ukelønn, både
for foreldre og barn. Ukepengeappen kan lastes ned gratis i App Store, Google Play og
Windows Marketplace. Du behøver ikke være kunde i SpareBank 1 for å bruke tjenesten.
Søk etter «SpareBank 1».Les mer på smn.no.

Ukepengeappen gjør det 
enklere og morsommere å 

holde styr på lommepengene



Retur: Sportsklubben Freidig
Postboks 4642, 7451 Trondheim

tlf. 07273   tronderenergi.no

Bruk en 
strømleverandør 
som gir tilbake til 

klubben din

TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Sør-Trøndelag. Gjennom utbytte til 

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

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


