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HUSK KLUBBENS ÅRSMØTE :
torsdag 14. mars kl 19.00 på freidighuset
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Velkommen til
N orges nest største

fotballcu p !
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 11-12 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
11’er fotball med sluttspill for gutter og jenter 14-19 år
- f.o.m. tirsdag 25. juni t.o.m. lørdag 29. juni 2013

PÅMELDING FOR 2013 HAR ÅPNET
Når det gjelder våre egne lag så vil fotballavdelingen stå for betaling
av påmeldingsavgiften. Med de endringene som er gjort 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.

Lykke til
med Skandia Cup !

Adresseavisens Reklameavdeling
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Adresseavisen er stolt samarbeidspartner til
Skandia Cup og ønsker Sportsklubben Fredig,
spillere og foreldre lykke til med turneringen !

LEDER’N

formannEN har ordet
Kjære Freidig-venner
Klubbens årsmøte nærmer seg, og status for klubbens aktiviteter skal gjøres opp.
Avdelingene har utarbeidet sine årsberetninger som ligger ved i forkortet utgave i dette
nummeret av medlemsbladet. Jeg håper mange vil lese dem med interesse. Det er spennende og
hyggelig lesning som gir et godt bilde av avdelingenes administrative og idrettslige virksomhet.
Valgkomiteen er i gang med å forespørre kandidater til de funksjonene som er på valg. Det har
vært god stabilitet i HS/AU de siste årene, noe som letter kontinuiteten. Vi driver alle et aktivt
frivillighetsarbeid på siden av vårt daglige virke for øvrig. Det har ikke alltid vært like lett å kunne stille fulltallig på møtene.
Uten en så kompetent gruppe av personer på Huset hadde dette vært problematisk. All ære og takk til dere alle!
Rune Devold har gjort et godt utredningsarbeid når det gjelder sammenslåing og bruk av klubbens mange fond.
Resultatet av dette vil bli lagt fram for årsmøtet. Muligheten til å kunne bruke av midlene til det beste for klubben har lenge
vært ønskelig. Såkalte urørlige fond har ikke gitt oss denne muligheten.
Kravene til styring og sikring av klubbenes økonomi er blitt skjerpet fra myndighetenes side. Martin Sæterhaug gjør en
formidabel økonomijobb for oss, også i kvalitetssikring og risikoanalyse. Kravene har, som tidligere nevnt, ført til at vi har
måttet knytte til oss ekstern revisjon. Dette har hatt en kostnadsside som sammen med andre faste utgifter, har ført til at
HS har hatt en vanskelig likviditet. Årsmøtet skal behandle mulig økning av medlemskontingent. Klubbens totale økonomi
er fortsatt god.
Klubbhuset er fortsatt mye i bruk både til hverdagsarrangement og ellers til ulike festlige anledninger. Storstua er nyoppusset og framstår i friske, fine farger. Samarbeidet med Brundalen vgs er en vinn-vinn-situasjon. Klubben får utført
fagmessig godt arbeid til en rimelig penge mens elevene får sårt tiltrengte praksisplasser. Med Per Bue som arbeidsleder har
dette gått utmerket. Fjellseterstua er også i meget god stand både innvendig og utvendig etter alt arbeidet som er nedlagt
av samme person over lang tid. Når vi i tillegg har Svein Christiansen som husfar og vaktmester, er hytta i de beste hender.
Klubben har virkelig to praktbygg andre kan misunne oss! Det er fortsatt anledning til å leie Fjellseterstua. 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.

Med ei vintersol som stadig kommer høyere på himmelen og gir oss lysere og lengre dager
ønsker jeg velkommen til årsmøte torsdag 14. mars!
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 finner du på Hovedklubbens hjemmeside:
www.freidig.idrett.no under punktet “kontakt oss”.
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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
Vikar: Randi Storsve Lundquist

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 Østgaard

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

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. 944 11 022
- tlf. 957 65 194

UTLEIE

UTLEIE AV FREIDIGHUSET
OG FJELLSÆTERHYTTA
Freidigs klubbhus ligger i Sigurd Jorsalfars vei 31 på Eberg, som nærmeste nabo til Eberg barneskole.
I husets 1. etasje finnes 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
tilgjengelig. I samme etasje finnes også et noe mindre rom,
lillestua; godt egnet både for små møter, gruppearbeid og
som vrimleareale i forbindelse med selskaper i storstua. Her
finnes 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 finnes to
toaletter og garderobe.
1. etasje er lett tilgjengelig 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 rigging 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,-

Tidlig i februar, pusset
vi opp storstua
på Freidighuset.
Lyse vegger,
kaffelatte of course,
nye gardiner og nye
malerier. Det ble f int.
Vi leier ut huset til
selskap og møter. Du
trenger ikke å være
medlem i klubben for
å leie.
Men du må være over
25 år sier vår erfaring...

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 finne 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 parkeringsplassen. 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 peisestue og en storstue som kan brukes både til møter og selskaper. Kapasiteten i begge rom er ca. 20 personer. Her finnes
også et fullt utstyrt kjøkken, samt toalett og garderobe.
Hytta passer veldig godt til sosiale sammenkomster;
bursdager, 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.
Leie avtales med klubbkontoret - ring 73900755 eller send
en e-post til freidig@freidig.idrett.no
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MINNEGAVER

Tildeling av Per Jystads
Minnegave 2012
Fra Per Jystads Arv er det vedtatt å dele ut en minnegave hvert år til
unge aktive og verdige kandidater i klubben som en ekstra honnør.
Juryen valgte denne gang å dele ut en minnegaven på kr 3000,til 3 søkere.

1. Hans Jørgen Jøssund
Første aktive som fikk tildelt kr 3000,- er alpinisten Hans Jørgen Jøssund.
Han er født i 1995 og har vært medlem i klubben siden barneårene. Hans
Jørgen har fikk 1. Plass i utfor i NM for junior 1 herrer.

2. Frida Sofie Stang
Den andre som fikk kr 3000,- i gave er også alpinist og heter Frida Sofie
Stang. Frida er også født i 1995 med 2. Plass i utfor i NM for junior 1 damer.
Dette er resultater fra siste sesong.
Begge løperne har vært medlemmer av Freidig Alpin siden barneårene,
og har prestert godt på skirenn opp gjennom aldersbestemte årsklasser.
Begge har opp gjennom årene vist stor treningsvilje og gode holdninger, og
de har vært og er gode forbilder for avdelingens yngre løpere. De er gode
eksempler på at godt trenings arbeide gjennom mange år gir uttelling, noe
som vi håper vil motivere og inspirere avdelingens yngre løpere.
Begge to er i dag elever på Oppdal Skigymnas, og konkurrerer fremdeles
for Spkl. Freidig.

3. Freidig G99
Den tredje sjekken på kr 3000,- gikk til Freidig Fotball sitt G13 lag.
Guttene har spilt fotball siden de var 6-7 år, de har en god lagånd , er ivrige
og har hatt en veldig fin utvikling. Laget kan i 2012 vise til gode resultater og
ble kretsmestre i sin klasse.
Laget gikk også til topps i sin klasse i Skandia 2012 og vant sin finale under
stor jubel og begeistring på Lerkendal Stadion.
Laget er en veldig fin representant for klubben, da de viser gode holdninger både på og utenfor banen. Lagets trener er Jarl Tysnes.

Bilde kommer fra NRK mandag før kl 12 =)

årsmelding 2012

årsberetning fra hovedstyret
i sportsklubben freidiG - 2012
organisasjonsnummer 937 450 761
1.0 STYRETS SAMMENSETNING
Klubbens hovedstyre (HS) har i arbeidsåret 2012 hatt følgende medlemmer:
Leder: Ulf Erik Hansen, Nestleder Trond Kvamsdal, Sekretær Mari Østgaard, Styremedlem, Jan Erik Buan, Kjell Skoglund, Rune Devold, Jørgen
Geving og varamann Stig Heggvoll. Disse utgjør Arbeidsutvalget (AU).
AU` s medlemmer sammen med avdelingslederne for Fotball Are
Bergquist, Friidrett Håkon Hovstein, Håndball Lasse Kilaas, Orientering Arild Claussen, Alpin Aksel Stautland, Innebandy Ola Stai utgjør da
Hovedstyret (HS).
På HS møtene har følgende også deltatt: Albrecht Selmer Hyllkaka,
Svein Christiansen Fjellseterstua og Per Bue, Klubbhuset. Fra Administrasjon har Mona Østgård og vikar Randi Lundquist møtt. På HS møtet i
desember er også Rådets medlemmer invitert.
2.0 ADMINISTRASJON
Jørgen Geving har pga sykdom trappet ned noe på sitt engasjement
som administrativ leder, og ved ansettelse av Mona Østgård har han
sammen med henne ivaretatt Hovedklubbens oppgaver. Fra sommeren
2012 har dette foregått i samarbeid med Randi Lundquist som er vikar
for Mona frem til april 2013.
Hovedoppgavene er å ivareta og koordinere Hovedklubbens arbeid
og oppgaver i samarbeid med AU. Spesielle oppdrag er økonomioppfølging og ansvar for medlemsregister og medlemskontingent. Jobben
medfører også oppfølging for Hovedstyret, Klubbhuset, Fjellseterstua,
Tordenskioldløpet og Hyllkaka.
Sammen med Hilmar Løkke, Per Bue og Hjørdis Geving sørger denne
gjengen for at huset er ryddig og i god stand til enhver tid.
Martin Sætherhaug er engasjert av klubben som regnskapsfører og har
tatt tar seg av regnskapsføringen for alle regnskap som ligger under HS,
samt for avdelingene Håndball og Alpint og Fotball samt Skandia Cup.
Et meget omfattende arbeid etter stadig nye krav og utfordringer ifm
regnskapsføring og moms refusjon.500 timer har denne jobben tatt i
2012.
Martin gjør en kjempejobb for klubben og er med sin kunnskap og
erfaring om økonomi og regnskap en meget viktig person for klubbens
drift.
2.1 Møter og arrangementer
Mellom årsmøtene er det avholdt møter i klubbens arbeidsutvalg (AU)
og hovedstyret (HS). Det har vært avholdt 6 HS møter, og AU møter
normalt i forkant av disse. I tillegg har hovedklubbens leder og administrativ leder hatt flere ”kaffemøter” på klubbhuset også i 2012
2.2 Representasjon :
• Ola Evjen
• Thomas M. Løsnes
• Lars Inge Gråbak
• Jacob Stang
		
• Aksel Stautland
• Jan Erik Buan
• Kirsti Midttømme
• Kjetil Ulven
• Kjersti Selmer

Leder i Alpinkomiteen, Sør-Trøndelag Skikrets
Varamedlem Styret, Sør-Trøndelag Skikrets
Medlem Alpinkomiteen, Sør-Trøndelag Skikrets
Medlem Alpinkomiteen og Anleggsutvalget,
Sør-Trøndelag Skikrets
Medlem Alpinkomiteen, Sør-Trøndelag Skikrets
Medlem valgkomiteen, Sør-Trøndelag Skikrets
Nestleder, Sør-Trøndelag Orienteringskrets
Medlem Teknisk Utvalg, Sør Trøndelag O-krets
Medlem Rekruttering, Sør- Trøndelag O-krets

2.3 Rådet
Rådet har vært ledet av Rune Devold, og øvrige medlemmer er Randi
Loktu, Svein Linge Solberg, Ola Aalde, Gunn Kari Hygen, Mads Iversen og
Tore Mørch. Rådet var innkalt til møte i HS julemøte, og har nå lagt frem
til behandling og uttalelse nye vedtekter for klubbens Fonds.
2.4 Lovendringer.
NIF har bestemt at alle klubber/idrettslag skal ha lover som er i samsvar
med basis lovnorm vedtatt av NIF 28.november 2011. Ny revidert lov ble
utarbeidet av adm. leder og etter høringsrunder internt i klubben ble
loven fremlagt og godkjent på klubbens årsmøte 8. mars 2012. Loven ble
endelige godkjent av Sør-Trøndelag Idrettskrets på vegne av NIF 1. juli
2012.
NIF har oppfordret idrettslagene til å bruke basis lovnorm for klubbens
lov, og la andre interne klubb bestemmelser inngå i en organisasjonsplan.
2.5 Viktige administrative vedtak og saker i driftsåret
• Klubbens lov er revidert og ny organisasjonsplan er utarbeidet
• En gruppe har arbeidet frem felles profil for en enhetlig klubb når det
gjelder logo’er, klubbtrøye/shorts/strømper samt overtrekksdress.
Skal være klart på vårparten 2013.
• Ny klubbavtale med G-Sport er undertegnet ved årsskiftet.
• HS har hatt god orientering vedr. prosjektet Gråkallen Skipark og
støtter det arbeid som er gjort i den arbeidsgruppen.
• HS har aktivt fulgt opp arbeidet med hallproblematikken i nærområdet på Eberg.
• HS har organisert Allidrett både vår og høst ved Eberg Skole.
• Klubbens Råd har utarbeidet nye vedtekter for Klubbens Fonds.
• HS har også i 2012 delt ut en minnegave fra Per Jystads Arv.
• Klubbens felles arrangement Tordenskioldløpet vellykket gjennomført
og med et fint økonomisk tilskudd til avdelingene. Vedtak om å fort
sette med dette arrangementet.
• Fjellseterstua har fått nytt kjøkken, forbedret elektrisk opplegg og nye
vinduer i kjelleren.
• For nødvendig utvidelse av lagerkapasiteten er innkjøpt er container.

3.0 MEDLEMSSTOKKEN
AVDELING

Kvinner		
0 - 12 år 13 - 19 år

20+

Menn		
0 - 12 år 13 - 19år

SUM

20+

2012

ALPIN

13

12

35

25

53

54

192

FOTBALL

114

99

136

172

135

237

893

FRIIDRETT

0

0

10

0

0

31

41

HÅNDBALL

62

91

66

65

63

39

386

INNEBANDY

28

23

41

143

87

27

249

ORIENTERING

38

27

77

52

42

109

345

Ski Nordisk

0

0

2

0

0

13

15

Freestyle *

3

0

2

1

36

12

57

*medregnet i ALPIN
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ÅRSMELDING 2012
Totalt antall medlemmer registrert i klubben 31/12 – 2012 :
1899 medlemmer
Summeres tallene for avdelingene ser vi at hele 322 medlemmer er
registrert i flere avdelinger. Flest i kombinasjonen Fotball/Håndball/Innebandy.
Klubbens medlemsregistrering følges fortsatt opp kontinuerlig, og det er
hovedklubbens register som legges til grunn for rapporter til det offentlige. Registrerte medlemmer i de enkelte avdelinger danner grunnlaget
også for fordelingsprosenten for tilskudd til avdelingene.
Medlemskap er ikke i orden før medlemmene har betalt sin kontingent.
Dette følges opp kontinuerlig, men dette igjen er avhengig av rapportering fra avdelingenes trenere og ledere.
Eller at nye medlemmer benytter Innmeldingsskjema ligger på Hovedklubbens web side.
Ny løsning for medlemsadministrasjon i 2013
Etter at NIF nå i flere år har bebudet ny elektronisk opplegg for
medlemsadministrasjon er nå den endelige løsningen klar i august 2013.
I løpet av første halvår har NIF lansert ny løsning for medlemsadministrasjon i norsk idrett. Idrettens IKT-strategi sier at idretten skal ha et
felles nasjonalt medlems- og organisasjons register kalt KlubbAdmin.
Løsningen vil i første omgang dekke området medlemsadministrasjon.
Dette inkluderer innkreving av betalinger, primært via online betaling.
I fremtiden vil løsningen også kunne dekke andre funksjoner som i dag
løses gjennom SportsAdmin, som for eksempel oppdatering av tillitsvalgte, lisenser, arrangementsadministrasjon og annet. Forskriftene kommer til å stille krav om at
føring av medlemsregistrene skal skje slik at data kan utveksles/lagres i
idrettens sentrale register.
Administrasjon av lokale medlemmer kan fortsatt gjøres ved bruk av
andre leverandørers programvare. Pr. dato er dette litt uklart for oss
da vi i alle år har kjørt elektroniske lister med programvare fra en annen
leverandør. Dette jobber vi med å få klarhet i.

4.0 MEDLEMSBLADET
Medlemsbladet utkom med 3 utgaver i 2012. Tre fine blad som sendes
ut til medlemmene. Utgiftene til medlemsbladet er etter hvert blitt
så store at det nå vurderes å utgi kun 2 blad i året dersom økonomien
ikke kan bedres på en eller annen måte. 3 blad hvorav det ene ble delvis
utsendt elektronisk koster oss kr 63000,- og annonseinntektene er kun
på kr 11.000,-

5.0 ØKONOMI
5.1 Avdelingene
Offentlige tilskudd fra stat og kommune er omtrent på samme nivå som
før, men noe mindre kommunal støtte i 2012.
Fra Grasrotandelen i Norsk Tipping har klubben i 2012 mottatt kr
152969,Pr 31.12 2012 hadde klubben 421 spillere og det er en økning på kun 31
spillere i løpet av året. Vi burde klart å verve flere til å støtte klubben vår.
Vi har kanskje ikke vært flinke nok i år dersom vi sammenligner oss med
en del andre klubber. Men her får vi jobbe videre alle sammen.
Utstyrsavtalen med G-Sport Cabo hvor medlemmer som bruker sitt
medlemskort oppnår
rabatt for seg selv, har sviktet i 2012 og her purres dette ifm med ny
utstyrsavtale i 2013.
Orientering, Håndball og Alpin har bra økonomi, og har avsatt penger
på sparekonto i tillegg til driftskontoer. Fotball har hatt en bra inntekt fra
årets Skandia Cup, og setter av månedlig penger til fornyelse av kunstgressbanen. I tillegg har avdelingen lønnsutgifter til adm. leder i fotball og
Skandia Cup så på bakgrunn av dette må økonomien kunne sies å være
tilfredsstillende. Innebandy har også en positivt økonomisk status.
Regnskapene fremlegges på årsmøtet.

5.2 Hovedstyret
Hovedstyrets økonomiske status kunne vært bedre ved årets slutt,
men viser at nye utgifter bl.a. ifm regnskap og revisjon tærer på HS
økonomi. Regnskap arbeidsgiveravgift og revisjon dette året har kostet
HS ca kr. 85000,- .
Det ble derfor i HS vedtatt at 10% av felles inntekter som Grasrot, Bingo
og offentlig støtte skal gå til drift av Hovedklubben. Momskompensasjon fordeles uavkortet til avdelinger og arrangement med eget regnskap.
Hovedstyrets hovedinntekt er fra medlemskontingenten. Her er et som
vanlig utestående kontingent som med flere purringer uten respons
koster oss både tid og penger.
HS har bidratt med økonomisk støtte til drift av både klubbhuset og
Fjellseterstua.
Ingen avdelinger bidrar til drift av disse eiendommene, og alle avdelinger
leier møterom gratis. Fotball betaler selvsagt for garderobeleie og strøm
til banelys.
I tillegg betaler HS bankgebyrer og felles arrangementsforsikring for
avdelingene.
Regnskapene avsluttes i skrivende stund både for klubbens hovedstyre
og de regnskap som ligger under hovedstyret. For tall og detaljer vises til
disse som 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 leder og da Jørgen trapper ned har
klubben en delt stilling med fotball og Skandia Cup.. Dette for å holde i
gang den daglige driften og kontinuiteten i klubbens virke. Hovedstyret
skal ivareta både klubbhus, hytte og andre anlegg. Klubben drives godt i
dag, og det må vi legge til rette for også i framtida.
Klubben yter god service overfor både medlemmer og utenforstående.
Freidighuset er betjent mandag- fredag i tiden 0800-1600. All utleie
både av Freidighuset og Fjellseterstua foregår fra klubbhuset.
6.2 Freidig på internett
Hovedklubbens web-side har vært ajourført godt i 2012.
Fotball, Håndball, Innebandy, Orientering, Alpin, Skandia Cup og Tordenskioldløpet har egne sider som også er klubbens ansikt utad.
Utfordringen for alle er å holde sidene ajour og aktuell til enhver tid.
Her har fotball ligget etter med lite ajourførte sider siste året. Nye sider
lanseres i februar 2013. Ellers fremheves håndballavdelingens web-side
som vant en pris for sin web-side.

7.0 ARRANGEMENT
7.1 Tordenskioldløpet
Avdelingenes eneste felles arrangement nr. 33 ble fullført med nesten
1000 løpere.
Flott felles dugnadsinnsats denne ettermiddagen på Lade gjør at arrangementet går greitt unna. Det ble nok en trivelig arrangementskveld
i god Freidig ånd. Arrangementet vil fortsette i samme ånd og opplegg.
Overskudd for dette arrangementet deles på avdelingene etter ansvar
og antall personer som jobber dugnad. I 2012 ble kr 170.000,- 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.
Honnør også til Kjell Skoglund som leder komiteens arbeid gjennom
mange år. En komite med relativt høy gjennomsnittsalder etter hvert.

8.0 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, i år også skirenn, julelunsj og årsfest
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med 30 gjester. Dette er Freidigmiljø av aller beste sort, men tilstelningene i Hyllkaksammenheng må nok også sies å ha en relativ høy
gjennomsnittsalderen.
Hytta er jevnt besøkt av de faste gjestene, men det bekymrer de
trofaste Hyllkakfolkene at etterveksten uteblir. Det er selvfølgelig plass
til mange, mange flere. Klubbmiljøet ellers fungerer godt i de enkelte
avdelinger med egne tilstelninger.

14.0 ALLIDRETTSKOLEN
Klubben har gjennomført allidrett for barn i 2012 på Eberg skole.
Opplegget har som vanlig foregått i skoletiden og er et populært tiltak
sier tilbakemeldingene fra foreldre. Denne aktiviteten medfører også
nye medlemmer til klubben. Her er det godt samarbeid mellom klubb
og skole. Men det er hvert år problemer med å skaffe instruktører på
dagtid.

9.0 FJELLSETERSTUA
Hyttestyret har jobbet godt også i 2012 på hytta. Først og fremst med et
flott nytt kjøkken, og nye elektriske opplegg. På høsten ble det innsatt
nye vinduer i kjelleren. En god del trær ble tatt ned foran hytta også i
høst. Alt under ledelse av Mr. Fix og Årn Per Bue.
Arbeidsoppgavene har vært gjennomført med bidrag fra Per Jystads
Arv.
Driften ellers finansieres av tilskudd fra Per Jystads Arv, tilskudd fra HS
”kaffepæng” fra Hyllkakas kaffetreff og utleie.
Avdelingen leier hytta gratis. Ellers litt utleid til medlemmer, men normalt
ingen ekstern utleie.
Nok en gang vil HS takke Svein Christiansen som fortsatt besøker hytta
jevnt og trutt flere dager hver uke. Alene sørger han også for brøytingen om vinteren. Hytta fremstår i bedre stand enn noen gang siden
klubben overtok.

15.0 IDRETTSLIGE PRESTASJON
Det er stor idrettslig bredde aktivitet i klubben. Største prestasjon
er selvfølgelig NM – gull i Orientering langdistanse til Hanne Sandstad.
Dette er for øvrig klubbens første individuelle NM gull i seniorklassene.
På damestafetten i samme NM ble det 4. plass til Freidig.
Det vises ellers til avdelingenes egne årsmeldinger.

10.0 FREIDIGHUSET
Klubbhuset på Eberg brukes av alle avdelingene, og er i utgangspunktet
klubbens kontor for daglig drift. Mange stikker også innom på dagtid for
en prat og en kopp kaffe. Freidigmiljø heter det. Husets vedlikehold og
utleie er huskomiteens ansvar, og blir til daglig ivaretatt av Hilmar Løkke
og ansatte på huset.
Arbeid med vedlikehold for øvrig har vært ledet av Per Bue sammen
med Hjørdis og Jørgen.
Klubben forvalter med dette flotte anlegget store verdier, og det hele
presenterer klubben på en fin måte. Huset har bra økonomi. For å være
i stand til etter hvert å kunne skifte ut bord og stoler avsettes penger fra
drift samt fra Per Jystads Arv.

11.0 EGNE ANLEGG
Klubbens største ikke idrettsaktiva er Klubbhuset, Kunstgressbanen og
Fjellseterstua.
Banen er åpen også på vinteren og blir brøytet med egen traktor. Dette
har medført en enorm stor aktivitet på Eberg hele året. Klubben er også
medeier i Ballbingen ved Eberg Skole.

12.0 UTMERKELSER
På klubbens årsmøte 2012 ble følgende æresbevisninger utdelt :
Klubbens Diplom utdelt til Magne Lysberg, Tomas Eidsmo, Jon Arne
Dybdahl, Ketil Danielsen og Tord Sæther.
Fortjenstmedalje ble tildelt Mari Østgård, Helge Rustad og Kjell Skoglund
Per Jystads Minnegave 2012 er i år delt ut med kr 3000,- til alpinistene
Hans Jørgen Jøssund og Sofie Stang samt Freidig Fotball G 13 år.

13.0. ARRANGEMENT
Sportsklubben Freidig er fortsatt en stor og dyktig arrangør hvor både
Orientering og Alpin har hatt flere arrangement.
Fotballavdelingen arrangerte sin tradisjonelle turnering Skandia Cup for
38. gangen med rekordstor deltagelse. Ikke minst har ny tiltaket Skandia
Cup Mini blitt meget populært og gjort det folksomt på Lade Idrettslag
helga før hovedturneringen. Noen avdelinger har tradisjonen tro også
sine klubbmesterskap. For øvrig vises til avdelingenes egne rapporter.

16.0 KONKLUSJON
Sportsklubben Freidig er fortsatt en klubb for breddeidrett der
utøverne kan få utfolde seg i trygge omgivelser.
Klubbens aktive avdelinger i 2012 er Alpin, Fotball, Håndball, Innebandy
og Orientering. Freestyle er en egen gruppe under Alpinavdelingen.
Friidrett er ”sovende” avdeling, og ingen aktive. Avdelingen opprettholdes bl.a. på grunn av at klubben arrangerer Tordenskioldløpet.
Økonomisk har avdelingene, Klubbhuset og Fjellseterstua god økonomi,
mens Hovedstyrets økonomi er litt mere anstrengt. Der diskuteres det
noen tiltak for å bedre likviditeten
Totalt sett er klubbens likviditet god. Flere avdelinger har «pæng» på
bok.
Klubbhuset på Eberg og Fjellseterstua i Bymarka har aldri vært i bedre
stand enn nå. Begge eiendommene fremstår som fine bygg og godt
vedlikeholdt. Klubbens hovedstyre har her et stort forvaltningsansvar.
Hyllkaka er fortsatt klubbens største miljøbærer. En unik historisk
Huusorden som samler og knytter Freidigfolk sammen lenge etter at
medlemmers sportslige og administrative tid er over. Men gjennomsnittsalderen er høy og det merkes på minkende oppmøte på hyttas faste
Tirsdagstreff.

Hovedstyret takker alle som i 2012 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 14. februar 2013

Ulf-Erik Hansen
Leder

Trond Kvamsdal
Nestleder

Jørgen Geving
Adm leder

Mari Østgaard
Sekretær

Kjell Skoglund
Styremedlem

Jan Erik Buan
Styremedlem

Are Bergquist
Leder Fotball

Lasse Kilaas
Leder Håndball

Arild Holm Clausen
Leder Orientering

		
Håkon Hovstein
Aksel Stautland
Ola Stai
Leder Friidrett
Leder Alpin
Leder Innebandy
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Huskomiteen 2012
Huskomiteen har bestått av Jørgen Geving, Per Bue, Hjørdis Geving
Olav Hårstad og varamann Lasse Kilaas.
Daglig drift med hovedansvar for utleie og renhold har vært ivaretatt
av Hilmar Løkke.
Mona Østgård og Randi Lundquist (vikar for Mona) har også bidratt
i daglig drift ifm utleie. Kontoret har vært betjent mandag – fredag
mellom kl 0800-1600.
Per Bue har som vanlig vært på huset flere dager hver uke, og utført
en del vedlikeholdsarbeid.
I år har vi anskaffet en container som lager da vårt hovedlager etter
hvert ble smekkfullt og uoversiktlig. Per har også ordnet lagerskap i
garderobene til alle fotballagene.
I husets arbeidsgjeng har vi også Svein Strand som har hjulpet oss
med div. arbeid, mens hans hovedoppgave er brøyting og rydding på
banen.
Martin Sæterhaug har hatt 2-3 arbeidsdager på huset hele året ifm
med regnskapsføring for klubben.
Drift av kiosken har vært kun sporadisk i 2012 etter at Gunnar
Dyrendahl sluttet.
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 hadde ønske om at fotballstyret fikk i stand en vaktordning av foreldre på banen sesongen 2012. Det skjedde ikke så vi
håper en slik ordning lar seg realisere i 2013.
Det tror vi kan minske skadene på garderobene, holde disse ryddigere 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.
Svein Strand har hatt hovedansvaret for rydding av selve banen. Her
har Per Bue også vært aktiv i vedlikehold og reparasjoner av nett og
mål. Huskomiteens folk og fotballstyrets baneansvarlig samarbeider
greit for å ivareta hele anlegget på beste måte for klubben.
Husets økonomi er god. Det avsettes penger for vedlikehold og det
første som står på trappene i 2013 er maling av storstua. Dette vil skje
i februar. Etter hvert vil nok behovet for utskifting av bord og stoler
også tvinge seg frem.
Huskomiteen har nå vedtatt at vi nå kun skal ha en utleie i helgene.
Da vil leietager disponere huset fra fredag til søndag. Prisen for leie et
forhøyet til kr 5000,- for ikke medlemmer og kr. 4000,- for medlemmer.
Husstyret har også en målsetting om litt mer utleie på dagtid midt i
uka.
Huskomiteen

Fjellseterstua 2012
Hyttestyret i 2012 har bestått av Svein Christiansen, Karl Erik Rønning, Per Bue, Hjørdis Geving, Jørgen Geving og varamann Lasse
Kilaas.
I 2012 har vi gjennomført store arbeidsoppgaver på hytta. I vinter ble
det montert nytt kjøkken og ny oppvaskmaskin på hytta. Selvfølgelig
under ledelse av Per Bue.
Til malingsarbeidet fikk vi hjelp av elever fra malerlinja på Brundalen
vg skole.
Vi fikk også gjort om en god del på det eldgamle strømopplegget
med nytt inntak, nye strømopplegg og nytt sikringsskap. I følge elektrikerfirmaet som gjorde jobben: Det var på høy tid !

I høst skiftet Per alle vinduene i kjelleren og for å si det rett ut:
Det var også på tide.
Disse nødvendige arbeidsoppgavene er utført med penger fra Per
Jystads pengegave. Dette helt i tråd med Per Jystads ønsker for
bruken av pengene. Vi er evig takknemlig for den store pengegaven
fra Per. Hytta er i bedre stand enn den noen gang har vært.
Hytta blir ivaretatt med småarbeid og ført tilsyn med hele året av
Svein Christiansen.
Ja, opptil flere ganger i uka er Svein på Fjellsetra. Svein har alene også
tatt jobben med å brøyte veg opp til hytta. Og ikke minst hatt med
mat til fuglene utenfor hytta!
Per og Svein utførte også felling av flere trær for å tynne ut mot
vegen.
I vår monterte vi en mimrevegg som vi kaller «Freidigs Wall of Fame»
på hytta.
Dette var det Jørgen som laget, og her er det mange kjente Freidigfjes og gode minner.
Hytta har også i 2012 vært benyttet på tradisjonelt vis. Hyllkakfolket
har hatt sine faste tirsdagstreff hele året, med unntak av feriemånedene.
Ellers har det årlige Hyllkak-rennet med bespisning på hytta funnet
sted i tradisjonelle former.
Hovedstyret har som vanlig hatt sine vår- og juleavslutninger på Fjellseterstua. Og gledelig er det også at fotball og Skandia Cup har hatt
en del møter og avslutninger på hytta.
Ekstern utleie skjer normalt bare til klubbmedlemmer.
Hyllkakfolket som trofast besøker stedet hver tirsdag, 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
løps-kvelder.
Hovedstyret administrerer utleie av hytta i kontortiden, men
hyttestyret ønsker fortsatt at avdelingene og klubbens medlemmer
bruker hytta enda mer.
Økonomisk har hyttas drift blitt dekket av bidrag fra hovedstyret,
”Kaffe-penger” fra Hyllkakfolket, litt leieinntekt, samt tilskudd fra Per
Jystads pengegave.
Dette betyr at HS holder sin målsetting om at ingen avdelinger skal
betale for bruk av hytta.
Planlagte arbeidsoppgaver i 2013 er utvendig maling av taket, en del
elektrisk arbeid i kjelleren, ny ytterdør i kjelleren og nytt tak på
vedbod/lageret.
Hyttestyret

Hyllkaka 2012

Årsmøtet ble avholdt på Fjellseterstua tirsdag den 14. februar 2012
med 21 stemmeberettigede tilstede. Flg. tillitsvalgte har fungert i 2012
Kollegiet
Stormester :
Kansler : 		
Skattmester :
Seremonimester:
Penneknekt:

Albrecht Selmer
Karl F. Hassel
Martin Sætherhaug
Edvin Kværnø
Svein Linge Solberg

Valgkomite:

Rolf Eggen Nielsen og Per Jørgen Nergaard

Festkomite:

Ingar Hynne, Tor Bø
Trondheim den 14.2.2012,
Kollegiet
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HÅNDBALL

1. Administrasjon
Styrets sammensetning
		Navn			Fra lag
Leder		
Lasse Kilaas		
Jenter 1998
Nestleder		
Kåre Claussen		
Gutter 1996
Sportslig utvalg
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 Stian Klette		
Jenter 2003
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, Hallgeir Melland, Marlin B. Løkken,
Toril Skandsen
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
J 2005E Gorm Günther
J 2005B Marianne Rygvold
G 1996 Ketil Danielsen, Kåre Claussen
G 1999 Maria Mjønes, Jostein Aalbu, Margrethe Olsson
G 2000 Hallgeir Melland, Grete Fyhn, Steinar Haugen, John Togstad
G 2001 Ronny Sætereng, Gunn Sagøy, Asle Aune
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 stabilt god gjennom 2012. Dugnaden
i Spektrum gikk som planlagt, men i mangel på egne ressurser måtte vi
leie hjelp fra fotball og Innebandy.. Generelt er økonomien styrt veldig
godt også i lagene. Halleien er en balansepost.
Dugnad i Spektrum: Dugnaden er lagenes viktigste inntekstskilde.
Også i 2012 har vi delt dugnaden med Orientering, samt innleie fra fotball og innebandy. Vi satser videre på dette samarbeidet. Avdelingen
er ikke stor nok til det voksende arbeidet i Spektrum.
Mva-kompensasjon: Søknad sendt til rett tid med vedlegg. Noe økning fra i fjor.
Grasrotinntektene: Grasrotandelen gir oss litt penger, men vi trenger
fortsatt flere givere.

3. Egne arrangement
Håndballskole: Januar 2012 startet 2005 årgangen sin håndballskole, da
egentlig et halvt år for tidlig. De var godt i gang igjen på høsten og det
startet også en håndballskole på Berg etter ønske fra ivrige foreldre.
Dette har fungert supert. Rekrutteringen må sies å være veldig god
og vi takker alle driftige foreldre som bidrar til at barna får muligheten
i Freidig Håndball.

4. Sportslig innsats
Det virker som alle lag gjør det bra og det er ingenting å si på aktivitetsnivået. J-98 er nå det eldste laget etter at J-95 og G-96 opphørte.
G-99 utmerket seg med flotte sportslige prestasjoner. Moro å se
fremgang for lagene og at enkeltspillere utmerker seg.

5. Representasjon
Avdeling en har i 2012 hatt spillere representert på sone og region. Vi
har litt for få aktive i avdelingen i dommersammenheng, så her ønsker
vi oss flere! Husk at klubben betaler kurs, samt at vi har ordnet med
gunstige kompensasjoner ellers.

6. Trening og instruksjon
Trening: De tildelte treningstidene i kommunale haller ble helt greie.
Vi leier fortsatt mye tid i private haller, noe som er meget kostbart.
Gymslatimer gikk veldig greit i 2012. Hallkapasiteten er fortsatt meget
dårlig i Trondheim og vi håper på en åpenbaring.
Instruksjon: Avdelingen har hatt trenere på aktivitetslederkurs og
trener 1 i 2012.

7. Konklusjon
2012 har vært et spennende år i avdelingen. To lag med ”naturlig”
avgang og et lag gikk i oppløsning. Tross alt har vi hatt god rekruttering
og har bra med aktive lag.
Det er et tankekors at vi hele tiden opplever ”hull” i rekkene når lag
ikke holder stand. Vi skulle gjerne sett at G-02, som manglet både
trener og spillere, kommer i drift igjen. Avdelingen vil øke arbeidet
med å rekruttere trenere og gi utdanning til eksisterende. Erfaringen
vi sitter med er at lagene som sitter med de største støtteapparatene
rundt seg eksisterer lengst og gjør også gode sportslige prestasjoner.
Hall i nærområdet har også vært på dagsordenen i 2012. Den nye
plasthallen med 2 flater på Leangen må sies å være en moderat
kompensasjon til håndballen i Trondheim. Nye Strinda vgs vil stå klar
til senhøsten 2013, men vi kan ikke med sikkerhet si at vi kommer inn
der. På tampen av året er vi også informert om at kommunen har fått
utarbeidet en plan over det som kalles ”Eberg idrettspark”. Spennende
prosjekt som vi har fulgt opp og håper blir en realitet.
Samholdet i avdelingen på tvers av lagene er utrolig viktig og det jobbes aktivt med sosiale tiltak som gir mulighet til å øke dette samholdet.
Stor heder til 2000 kullet som gjennomførte en flott tur sammen til
møre. Styret har også vedtatt felles reisecup for flere lag som går til
Kristiansund i april 2013. Et arrangement som vil bli gledelig for mange.
Vi vil også gjennomføre en trenersamling tidlig i 2013 som gir samhold
og verdifull kompetanse-utveksling.
Sportslig utvalg tilbyr trener-/leder kurs og utviklingsmuligheter for
ledere, trenere og spillere. Vi håper at mange flere vil delta på de
kursene som arrangeres og at vi kan bygge opp kompetansen hos den
enkelte. Dette styrker oss som avdeling.
Vi vil igjen gi heder og ros til alle de foreldrene som gjør driften av
avdelingen mulig. Uten frivilligheten som dere viser hadde vi ikke
kunnet gjennomført gode tilbud til barn og ungdom rundt oss. Vi skal
heller ikke glemme det sittende styret som gir mye av fritiden sin.

Heia Freidig Håndball! 				
10/2- 2013: Lasse Kilaas, Styreleder Freidig Håndball
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ORIENTERING
1 ADM.
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
SPORTSLIG:
Leder:
Leder 8-12 år:
Trener 8:
Trener 9:
Trener 10:
Trener 11:
Trener 12:
Leder 13-16 år:
Trener:
Trener:
Trener:
Trener:
Leder 17-20 år:
Trener:
UK:
TEKNISK:
Leder:
Materialforvalter:
Oppf. egne arr.:
Påmeldere:
Utvalgsmedlem:

Arild Holm Clausen
Sigrid Melkild
Mona Høiås Sæther
Håvard Lorange
Heidi Arnesen
Mari Angell-Petersen
Gro Sandstad Eidsmo
Kjetil Ulven
Johan Ivarsson
Bjørnar Lynum
Tomas Eidsmo
Svein Terje Kolstad
Jostein Mårdalen
Hanne Sandstad
Jens Even Storhov
Sturla Sæther
Øystein Rønning
Johan Ivarsson / Bjørnar Lynum
Andreas Sylte
Kristian Opheim
Asgeir Sørensen
Helge Rustad
Geir Owren
Olav Kvittem

KLUBBDRAKTER:
Ansvarlig:
Sigrid Melkild
KART:
Leder:		
Kartforvalter:
VDG-kontakt:

Tore Angell-Petersen
Pål Kittilsen
Stig Berge

TURORIENTERING:
Leder:		
Hilde Overvik
Utvalgsmedlem:
Arild Heggeset
Utvalgsmedlem:
Carl Martin Larsen
ØKONOMI:
Leder:		
Utvalgsmedlem:
Utvalgsmedlem:

Bernt Rognes
Mari Moseid
Jens Even Storhov

MILJØ:
Leder:		
Utvalgsmedlem:
SOFA-redaktør:
Red.medl. SOFA:
Red.medl. SOFA:
WWW-redaktør:

Olle Malmring
Torunn Spets Storhov
Grete Berge Owren
Karen Oline Kolstad
Jorunn Kvakland
Grete Berge Owren

INTERNREVISJON:
Internrevisor:
Nils Olav Vennevik
Vararevisor:
Gunnar Østerbø
VALGKOMITÉ:
Medlem: Gro Sandstad Eidsmo og Pål Kittilsen

2 ØKONOMI
O-avdelinga gikk i 2012 med et underskudd på ca kr. 23 400. På drift ble
det et underskudd på i overkant av kr. 105 700 mens kartregnskapet
viser et overskudd på ca kr. 82 350.
Det ble budsjettert med høy sportslig aktivitet, hvilket ble gjennomført

omtrent som planlagt. Vi hadde en god del netto utgifter til samlinger og
leire også i 2012, 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. Aktivitetsavgiften dekker
deltakelse i ungdomsløp og på samlinger/leire, i tillegg til at den dekker
utgifter til kart og annet materiell til treninger
De største inntektene til avdelingen kom fra dugnaden i Trondheim
Spektrum, Tordenskioldløpet, turorientering, Turkart Bymarka og
kartsalg. Vi legger ned en stor og viktig innsats i Tordenskioldløpet.
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. Dugnaden
i Trondheim Spektrum og Tordenskioldløpet innbrakte til sammen i
overkant av kr. 120 000,–.

3 EGNE ARRANGEMENT
O-avdelingen har i 2012 stått som arrangør av 9 løp. Det var god tilgang
på nøkkelpersoner i år. For 2013 planlegges det støtte for selvpåmelding
à la dugnadspåmeldingen for å gjøre det enklere å få opp arrangørstaben til de enkelte arrangementene. Dette vil lette arbeidet til løpsleder,
og forhåpentlig bidra til å rekruttere flere inn i stabene.
I 2012 var det et litt rolig år på arrangementssiden, men en hektisk vår
der vi i tillegg fikk utfordringer på grunn av den sene snøsmeltingen.
Dette gjorde at Freidigstafetten måtte utsettes, noe som var mulig på
grunn av fleksibel holdning hos løpsleder og løypeleggerne. Flyttingen
gav dessverre en betydelig reduksjon i deltagerantallet på grunn av
mindre gunstig tidspunkt. Ellers i år har vi arrangert sprintcup finalen for
Trondheim Sprintcup, ett ungdomsløp, Klubbmesterskap og Jaktprøven.
I tillegg har Olav Kvittem og Helge Rustad også i år tatt hovedfunksjonene i vår del av Tordenskioldløpet, som i 2012 nok engang fikk en
gledelig økning i deltagerantallet. Grete Berge Owren har videre stått
for to skolesprint - arrangement for Nyborg skole.
Vi har i 2012 komplettert EKT-utstyret, men ikke gjort noen større
investeringer. Bua på Fjellsetra har også i 2012 vært svært full av utstyr
som følge av en del ekstra som kom til etter WOC. En opprydding er
gjort og en del utrangert utstyr er nå kastet, men fortsatt er det en
jobb å gjøre før vi har «riktig» mengde utstyr. Bua trenger noe vedlikehold, dette må prioriteres i 2013.

4 SPORTSLIG INNSATS
I o-avdelingens web-baserte påmeldingssystem er det registrert ca
2170 individuelle starter i løpet av 2012. Systemet omfatter alle løp
hvor arrangør sender samlet regning til klubben. Utenlandske ferieløp
samt løp med individuell påmeldingsordning, f.eks Hu & Hei, er derfor
holdt utenfor. Det samme gjelder samlinger i egen regi. I tillegg kommer
stafetter og lagkonkurranser, hvor Freidigmedlemmer har løpt ca 250
enkelt-etapper i 2012. Tallene er omtrent som i rekordsesongen 2011:
Noe flere individuelle starter, mens det er færre stafettstarter. Differansen skyldes i hovedsak at det var individuelle løp i stedet for stafett på
tredje dag av O-festivalen i 2012.
Startene er fordelt på 218 unike personer; 124 herrer og 94 damer.
Halvparten, i alt 110 personer, er 16 år eller yngre. I veteran-klassene fra
35 år og oppover har avdelingen 85 utøvere med minst én start i løpet
av året. Hvis vi sammenligner med 2011-sesongen, ser vi at avdelingen
da rapporterte i alt 224 unike personer til start i minst ett løp, og dette
var antageligvis det høyeste tallet vi noensinne har hatt i Freidig. Vi
observerer dermed at vi opprettholder et meget høyt aktivitetsnivå
også i 2012.
Årets sportslige høydepunkter som bør trekkes fram spesielt er:
• 1. plass til Hanne Sandstad i D21 i NM Langdistanse
• 2. plass til Hanne Sandstad i D21 i NM Ultra-lang
• 4. plass til Freidigs damelag (K.O. Kolstad,
J. Kvakland, H. Sandstad) i NM Stafett
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• 2. plass til Frida Sæther i D16 på sprinten i Hovedløpet
• 3. plass til Gina Mølnvik på O-idol
• 2. plass til Torid Kvaal i D70 i Veteran-VM Langdistanse
Gullmedaljen i NM-Lang til Hanne Sandstad er Freidigs første individuelle senior-gull noen sinne i orientering.

5 REPRESENTASJON
O-avdelingen hadde ingen internasjonal representasjon i 2012.

6 TRENING OG INSTRUKSJON
Gjennom vinteren 2011-12 var det, i samarbeid med Byåsen og Trollelg,
intervalltreninger på onsdager og langtur på lørdager. Treningene var
i hovedsak rettet mot aldersgruppen 15+. I sesongen april – oktober
har det vært arrangert treninger for alle aldersklasser fra BSK-hytta.
For aldersgruppene 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 god. I perioden oktober – desember 2012
har vi fortsatt med intervalltreningene på onsdager (delvis fredager)
i Ranheimshallen og langturer på lørdager fra Nilsbyen. I praksis har
samarbeidet vært hovedsaklig med Byåsen. Oppmøtet har variert fra 5
til 15 deltakere fra Freidig. På senhøsten har vi dessuten innført klubbtrening på mandager fra Dalgård. Vi har startet med utendørs løpetrening kl 1800-1900, og basistrening inkl. o-teknikk inne i gymsal kl 19002030. Oppmøtet har i snitt vært ca 20. Det antas at 50-60 stk har vært
innom disse treningene. Klubbtrening var i første omgang en prøveordning frem til jul for å sjekke interessen. Responsen har vært bedre enn
forventet, så vi fortsetter med klubbtreningene på mandagene fram til
barmarkssesongen 2013.
I de yngste aldersgruppene, dvs 8–12 år, har deltakerantallet på onsdagstreningene i barmarkssesongen ligget stabilt på rundt 100. Dette er
omtrent som i foregående år. Totalt har 124 unger mellom 8–12 år vært
innom rekruttreninga minst en gang i løpet av sesongen. Av disse har
101 deltatt på fire eller flere treninger! Totalt 62 ulike Freidig-rekrutter
(0-12 år) har gjennom sesongen deltatt på kretsens ungdomsløp. I tillegg
til de ukentlige onsdagstreningene har vi hatt Lavvoleir ved Fjellsætra i
forbindelse med Freidigstafetten og høstsamling ved Selbuskogen for
10-12 åringene. Dette er koselige samlinger med stort sosialt fokus. Høstsamlinga gir i tillegg en god mulighet for individuell o-teknisk oppfølging.
Grete Berge Owren gjennomførte tradisjonen tro nybegynnerkurs for
rekruttforeldrene over to kvelder i mai/juni.
For ungdomsgruppa (13-16 år) arrangerte vi i 2012 i alt 17 klubbtreninger
med 33 ungdommer innom minst ei trening. Av disse var hele 29 med
på tre treninger eller mer. Dette er en økning fra i fjor, og lover godt for
årene framover. En stor andel av gruppa er aktivt med på ungdomsløp
og kretsløp. Av øvrige eksterne arrangementer har vi vært på 10-mila
med 14–16-åringene, på Hovedløpssamling i Selbu på våren og på
Hovedløp og Hovedlandsleir. På Hovedløpet og O-landsleiren stilte vi
med 13 utøvere. På Hovedløpet fikk vi mange meget sterke plasseringer,
toppet av Frida Sæthers andreplass på sprinten. I tillegg fikk vi topp-ti
plasseringer med Nils Ola Kvam (5 på langdistansen), Gina Mølnvik (7 på
sprinten) og Håvard Eidsmo (10 på sprinten). Sesongen ble avsluttet med
sosial klubbtur (med kretsen) til Östersund med en stor delegasjon fra
Freidig. Det har vært arrangert noen kveldsmatsamlinger i etterkant av
enkelte treninger med kveldsmat og ulike o-relaterte tema.
Juniorgruppen for 17-20 - åringene har i 2012 bestått av 9 gutter og 2
jenter. Vi har gjennom-ført vintertreninger, ofte i Ranheimshallen, sammen med Trollelg og Byåsen. I sesongen har vi hatt egne fellestreninger
i Freidig på onsdager. Noen av disse øktene har vært sammen med
ungdomsgruppa. Andre økter har vi oppsøkt krevende terreng og
satset på løping i grupper og oppfølging i skogen. Gruppen har organisert fellesturer til diverse NM og Norges-Cup løp. Klubben deltok også
på Tiomila. Vi har samarbeidet med Trollelg og Byåsen om samling i
Nilsbyen og Hitra. Videre var vi på en meget vellykket vintersamling i

Italia/Slovenia med 12 utøvere og 3 ledere. Samlingen ble arrangert sammen med Frol. Resultatmessing har dette vært en god sesong for våre
juniorjenter, men guttene har variert mer. Vi stilte vi med to guttelag og
et jentelag i NM juniorstafett, og oppnådde meget gode plasseringer:
Jentelaget ble nummer 5 og guttelaget nummer 6.
Årets store prestasjon på seniorsida var at Hanne Sandstad vant NM
langdistanse og ble nummer 2 i NM ultralang. I tillegg til disse meget
sterke prestasjonene var hun mentor på damelaget som tok en utrolig
flott 4. plass i NM stafett. På dette laget løp de to juniorene Karen
Oline Kolstad og Jorunn Kvakland samt Hanne. Mange av våre øvrige
veteraner holder også høyt nivå. Torid Kvaal og Katarina Mo Berge er i
verdenseliten i sine aldersklasser. Videre har vi en lang rekke veteraner
som har tatt medalje i KM og Midt-Norsk mesterskap.

7 KART
Etter at Freidigs sprintkartbase i hovedsak ble fullført i 2011, er det
laget flere utgaver av Freidigs skolekart. For skolene Ila, Åsveien og
Nyborg har vi nå to utgaver i A4-format, en i målestokk 1: 4000 og en i
målestokk 1: 5000 som dekker et større område. På våre vanlige o-kart
er ajourføring av hogstfelt gjennomført i Leinstrandmarka før sommeren. På kartet over Trondheim Bymark (Iladalen – Trolla) er det høsten
2012 utført synfaring og rentegning av et 1 km2 stort område i Trolla,
dessuten området mellom BSK-hytta og stien fra Fjellsetervegen over
Femstikrysset til Kyvatnet (0,5 km2).
Arbeidet med distribusjon og salg av Turkart Bymarka pågår kontinuerlig. Revidert sommerutgave (7. opplag) ble utgitt i mai. Kartet ble i likhet
med siste vinterutgave trykt hos Wennberg trykkeri. Turkart Bymarka
utgis av Freidig og NTNUI i fellesskap. Arbeidet med kartet er utført av
Tore Angell-Petersen.
Til sammen er det solgt 2178 o-kart i løpet av året. Dette er ca 650
færre enn i fjor. Mesteparten av omsetningen er kart i Trondheim
Bymark og Leinstrandmarka til bedriftsløp. Av turkart Bymarka er det
i år levert 800 vinterkart og 1160 sommerkart for salg, til sammen 1960
kart . Det er svært likt fjorårets tallene.

8 TURORIENTERING
I 2012 var alle kartene i særtrykk og fargekopi med målestokken 1: 10
000. Årets kart var:
Trolla, Iladalen, Herbernheia (NTNUI-kart) og Leinstrandmarka Øst.
Som vanlig var det satt ut 105 Tur- O poster på disse fire kartene. I tillegg
var det to kart med 10 Mini-Tur-O − poster hver fordelt ved Granåsen
og Femstikrysset/ Baklia.
Klubben solgte totalt 551konvolutter i 2012. Dette er det høyeste tallet
på svært lenge – kanskje det høyeste noen sinne. Mesteparten av
omsetningen foregår på våre 6 utsalgssteder. Det ser dermed ut til at
2012 sesongen bekrefter en ønsket stabilitet av salg i antall konvolutter. Utfordringen blir å øke interessen for Tur- O i Trondheim slik at
flere kommer seg ut og oppdager nye steder i marka og bruker det
som et aktivt trim-tiltak. Vi håper på en økt Tur-O − interesse, spesielt
blant bedrifter. Et nytt tiltak i så måte var at Tur-o – konvoluttene for
2013-sesongen ble klargjort allerede i november slik at de kunne gi oss
en fot innenfor julegavemarkedet.
Videreutvikling av Tur-O−opplegget pågår kontinuerlig. I en periode fremover vil det bli mer fokus på tilgjengeligheten. Stikkord er web-baserte
løsninger, økt salg og ytterligere samarbeid med andre Tur-O − klubber.
I tillegg drøfter vi muligheter for nedlasting av kart, GPS tracking og ulike
salgsløsninger av Tur–O pakker på nett. Dette tror vi vil inspirere og
gi muligheter for flere til å oppdage nye idyller i vårt flotte og bynære
terreng.

9 økonomiUTVALG
Dette utvalget ble etablert på årsmøtet i 2012, og har dermed hatt sitt
første virkeår.
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Økonomiutvalget har ansvar for inntektsgivende arbeid i o-avdelingen.
Sentrale stikkord for utvalget er sponsoravtaler og dugnader, samt å
holde oversikt over midler det kan søkes på.
Som o-løpere kan vi ikke håpe på de store sponsoratene, vi må ta til
takke med de små, og målsetningen er å få små avtaler med mange
sponsorer. Utvalget har jobbet med å definere hvilke sponsorobjekter
vi skal selge og hvilke «pakker» vi kan tilby sponsorer. Økonomiutvalget
er i gang med klargjøring av en materiell-/ infobrosjyre.
Spektrum-dugnaden er en langsiktig og god inntektskilde for o-avdelingen. Dette oppdraget formidles via håndballavdelingen i Sp.kl. Freidig. En
annen viktig dugnad er Tordenskioldløpet, hvor spesielt Helge Rustad
er en krumtapp i arrangementet.
Fokus i 2013 blir dermed å få flere sponsorer, selge mer tur-o – konvolutter, og om mulig å utvide Spektrum-dugnaden. I tillegg ønsker vi å
finne nye inntektskilder.

10 MILJØ
Mesterskap i Molde. På O-festivalen 22.-24. juni hadde vi minst 77
påmeldte Freidigløpere, og inklusive supportere og barn ble vi ca 90
klubbmedlemmer som reiste med to busser og/eller overnattet på
Bergo Hytter. Til Midt-Norsk Mesterskap i Molde 24.26. august satte vi
opp en buss. Vi bodde på Kviltorp camping. Mesterskapet hadde ca 80
deltakere fra Freidig.
Vår internavis Sofa-posten har kommet ut med tre fyldige nummer
med bl.a. reportasjer fra lokale, nasjonale og globale konkurranser.
Nettsiden oppdateres hyppig med bilder og reportasjer. Det ble opprettet en egen facebook-profil for o-avdelingen i oktober. Facebook
er det desidert viktigste sosiale mediet for mange av våre ungdommer,
og det er derfor hensiktsmessig at vi er synlige der i tillegg til på WWW.
Utover dette har vi en e-postliste (”o-folk”) med mange abonnenter.

11 KONKLUSJON
Årets store høydepunkt for o-avdelingen var gullmedaljen til Hanne
Sandstad på langdistansen i NM. I tillegg vant hun sølvmedalje i NM ultralang. Videre var 4. plassen til damelaget i stafett-NM både gledelig og
imponerende. På laget løp Karen Oline Kolstad og Jorunn Kvakland, som
begge er yngre juniorer, samt Hanne Sandstad. Vi gleder oss også over
mange gode plasseringer i Hovedløpet og O-idol. Våre eldste veterandamer opererer stadig i verdenseliten. Både Torid Kvaal og Katharina
Mo Berge oppnådde sterke resultater i veteran-VM og -NM.
Freidig er likevel primært en breddeklubb. Sportslig utvalg fortjener
også i 2012 stor honnør for all tilretteleggig av treninger og andre
aktiviteter for våre rekrutter, ungdommer og juniorer. Antallet løpere
er omtrent som i 2011, og vi observerer det samme i veteranklassene. I
løpet av 2012-sesongen har 218 av våre medlemmer deltatt på minst ett
o-løp. Med dette er vi utvilsomt blant de ti største klubbene i landet.
Tur-O er også en viktig del av vårt tilbud innen breddeidrett. Vi solgte
551 Tur-O – konvolutter i 2012, og dette er antageligvis det høyeste
omsetningstallet de siste 20 årene – kanskje det høyeste noensinne.
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. Det nyopprettede økonomiutvalget er i god gjenge
med å legge til rette for at nye inntekter kan genereres til avdelingen.
O-avdelingen har en bunnsolid økonomi. Regnskapet viser et underskudd på ca 23 000 kr i 2012. Tatt i betraktning at vår totale omsetning
er på en drøy million kroner, vil dette si at vi gikk så å si i null. Avdelingen
har betydelige kapitalreserver i form av bankinnskudd. Vi ser imidlertid
for oss en økende aktivitet blant eldre ungdom og junior, dvs. aldersgruppen 15-20 år, i årene som kommer, og ønsker å ta høyde for økte
utgifter ved å ha solid egenkapital samt at økonomiutvalget kan jobbe
med et potensiale for nye inntektskilder.
I løpet av første kvartal 2013 planlegger avdelingen å kjøre en liten
strategiprosess for å diskutere våre veivalg i femårsperioden fram mot
2017. Vi ønsker primært å ta en gjennomgang av målene for virksomheten, men også å se på mulig forbedring og effektivisering av våre
rutiner.

alpin
Styret for sesongen 2011 / 2012:
Leder:
Aksel Stautland
Nestleder: Jacob Stang
Sportslig leder: Erling Haug
Kasserer:
Frode Kvernrød
Webansvarlig: Kjetil Wæhre
Materiell:
Reidar Steen
Arrangement: Dag Herrem
Styremedlem: Ketil Aagesen
Grupper med oppmenn og trenere sesongen 2011 / 2012
9 år & yngre:
Harald Nervik, Michael Piccard Handeland
10 – 11 år:
Runar Søråsen, Marit Haug
12 – 13 år:
Brendan Fitzgerald, Ole A. Frønes
14 – 15 år, junior: Ørjan Berg-Johansen, Atle Rolstadaas
Freestyle:
Styringsgruppe etablert med Thor Arne
Falkanger som administrativ leder
Andre funksjoner sesongen 2011 / 2012
Leder Rennledere:
Lars Inge Graabak
Leder Bakkemannskap: Erling Haug
Leder Tid og data:
Fredrik Næs
Leder Sekretariat:
Audhild Evjen
Leder Portdommere:
Svein-Arne Bakkemo
Leder Arena og utstyr:
Reidar Steen
Valgkomite:
Styrets arbeidsutvalg
Representasjon 2011 / 2012
Følgende personer representerer alpinavdelingen:
• Lars Inge Graabak, medlem Alpinkomiteen, Norges Skiforbund
• Atle Rolstadaas, medlem Alpinkomiteen, Norges Skiforbund (fra sommeren 2012)
• Ola Evjen, leder i Alpinkomiteen, Sør-Trøndelag skikrets
• Håkon Neergaard, nestleder i Alpinkomiteen, Sør-Trøndelag skikrets
• Jacob Stang og Aksel Stautland, medlemmer Alpinkomiteen, SørTrøndelag skikrets (fra juni 2011)

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
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Representasjon 2009-2010
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
Økonomi og drift 2011 / 2012
I perioden 01.07.2011 til 30.06.2012 har avdelingen hatt innbetalinger på
til sammen NOK 314.476,-. Utbetalingene i samme periode beløper
seg til NOK 338.496, noe som gir en minus på NOK 24.020,-. Ser en på
perioden fra 30.06.2011 og frem til årsmøtetidspunktet, viser driften en
pluss på NOK 44.894,-. Hovedårsaken til forbedringen far ultimo juni
til oktober er bl.a. at aktivitetsavgiftene som ble fakturert i juni, i mellomtiden er blitt innbetalt.
Avdelingen har pr oktober 2012 bankinnskudd som beløper seg til
NOK 579.910,-. Det reelle beløpet ligger noe lavere da det gjenstår å
fordele noe av tilskuddsmidlene avdelingen har mottatt mellom alpin og
freestyle.
Avdelingens har over flere år hatt fokus på kostnadsstyring, og slik
driften er i avdelingen i dag, klarer avdelingen å gi et godt tilbud til sine
medlemmer uten å måtte ty til dramatiske økninger i aktivitetsavgiften.
Avdelingen gjennomførte også i høsten 2011 Bruktmessa som innbrakte en brutto kommisjonsinntekt på ca NOK 18.963.- mot NOK
37.600,- året før. Inntektsnedgang skyldes lavere besøk, som nok kan
tilbakeføres på at vi ikke fikk samme redaksjonelle dekning i Byavisa
som forrige sesong.
Deltagelse i Tordenskiolddugnad har gitt avdelingen en betydelig
inntekt.
Avdelingen har videre hatt et begrenset overskudd av egne arrangementer.
Avdelingen har videre søkt om – og fått – kommunalt tilskudd, samt at
en har fått tilskudd fra særforbund i forbindelse med kjøp av børster mm.
Avdelingen økte aktivitetsavgiftene med ca kr 250 for sesongen
2011/2012. Avdelingen har bevisst søkt å holde aktivitetsavgiften på et
lavt, men forsvarlig nivå, spesielt for de yngste årsklassene. Dette for å
styrke rekrutteringen.
Avdelingen arbeider med å bedre rekrutteringen. En ser at mange er
innom, men for få blir værende over tid. Unntak her er blant de yngste
hvor en igjen ser en stigende interesse. Vi håper at denne trenden fortsetter. Med ca 15 deltagere på høstens første treningskveld på Sunnland
skole, så ser det bra ut mtp. vinteren.
Avdelingen har i løpet av sesongen arrangert trenerkurs for de eldre av
klubbens løpere. Allerede kommende sesong vil klubbens yngre løpere
dra nytte av disse som trenere. Tiltaket er et ledd i å holde våre eldste
løpere lenger i miljøet samt for på denne måten å bringe opparbeidet
kompetanse videre og for å beholde kontinuitet i avdelingens miljø.
Som besluttet på årsmøtet i fjor, har avdelingen i løpet av sesongen
investert i og konvertert til børstestaur, noe som har lettet arbeidet
med gjennomføring av treninger og renn. Sammen med tidligere
innkjøp av nye radioer og driller, så er mye av det utstyret vi trenger
oppdatert og på plass. Nytt videokamera er også kjøpt inn. Avdelingen er pr i dag brukbart på plass på utstyrsiden, men oppfordrer til
diskusjon på årsmøtet rundt utstyrsbehov for kommende sesong og
videre fremover. Så lenge foreldretimer i bakken er avdelingens mest
begrensende ressurs, er det viktig å legge til rette for effektiv gjennomføring av treninger og renn. Overgang til børstestaur har vist allerede
etter første sesong at fornuftig utstyr betaler seg raskt.
Nye nettsider ble etablert forrige sesong, og styret ser at disse har
bidratt til å forenkle hverdagen for avdelingens medlemmer.
Egne arrangementer – alpine skirenn 2010/2011
14.01.2012 Vassfjellet, Helenes Minnecup, SSL
15.01.2012 Vassfjellet, Helenes Minnecup, SL
21.02.2012 Vassfjellet, Småalpinisten, SG og SSL,
- alle renn kjørt en dag, i stedet for to som planlagt
10.03.2012 Vassfjellet, AlpinligaCup, PSL
12.04.2012 Vassfjellet, Klubbmesterskap, SSL
I tillegg kommer Telenorkarusell, som ble arrangert som klubbrenn.

Bruktmessa
Bruktmessa ble avholdt 30. oktober. Omsetningen av brukt utstyr
innbrakte ca Kr. 30.000,- i provisjon til Freidig Alpin, og arrangementet
ble godt besøkt. Mye bra og variert utstyr ble innlevert, men med det
store besøket kunne vi også i år solgt mye mer utstyr til barn og fremdeles er ”vanlige” ski mangelvare.
Som ved tidligere bruktmesser ble det laget en enkel ”kafé” for anledningen, hvor en omsatte kaffe og kaker. 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
Avdelingens sportslige aktiviteter følger at mønster som i all hovedsak
er likt fra år til år, og de sosiale aktivitetene følger i sporet av vår sportslige plan. Med 3 treningskvelder i uken, hvorav en fast ”vaffelkveld”, ble
sesongen som vanlig travel for de som sørger for den sosiale rammen
rundt våre aktiviteter. Vi har hatt mange renn og samlinger i Vassfjellet
i løpet av sesongen, og 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.
Takk til alle som stilte opp for å gjøre Bruktmessa til en sosial ”happening” for mange med interesse for alpint. Her kommer bl.a. mange som
har vært ivrige i alpinmiljøet i Trondheim for å slå av en skiprat, og for å
ta en kopp kaffe med kjente. Igjen spesiell takk til Erling og Svein Arve
som nok en gang har stått i spissen for arrangementet.
Romjulssamling med Sesongstarten i Stølen gikk som normalt, med
pizza-buffet på Peppes som høydepunkt for mange. Mange deltagere,
både fra Freidig og Oppdal.
Lang sesong var medvirkende årsak til at vi ikke fant helg til å arrangere
fest for Frosne Foreldres Forening (FFF)våren 2012.
Dugnader
Det viktigste dugnadsarbeidet avdelingens foreldre legger ned i løpet
av sesongen, er å bidra til tilrettelegging og gjennomføring av treninger
og renn gjennom sesongen. Mange stiller tre kvelder i uken, samt
lørdager og søndager, for å sørge for at treninger kan gjennomføres på
effektivt og trygt vis. Det skal bæres staur, løyper skal stikkes, det må
ploges i løypene, og porter som er falt ned, må settes på plass igjen, og
på slutten av økten må alt utstyr fraktes ned fra bakken igjen. Mange
alpinforeldre får på dette viset mye frisk luft og mosjon gjennom sesongen. Uten denne innsatsen hadde det sportslige – og sosiale – tilbudet
avdelingen representerer ikke latt seg opprettholde. Også avdelingens
trenere er meget viktige i denne sammenheng.
Avdelingen hadde en stor dugnad i Vassfjellet i oktober 2011. Arbeidet
har bestått i vedlikeholdsarbeid på buene, rydding av rask, rydding
av buskas rundt bunnstasjonen i heisen og i traseer. En stor jobb ble
gjort for å utvide inn- og utkjøring i Midtlia. Mange trær ble tatt ned og
fjernet, noe som gjør at vi nå kan stikke løyper inn fra og ut i Sørløypa
via Midtlia. Det var godt oppmøte og supert arbeidsvær, og dugnaden
føyde seg inn i rekken av trivelige ”barmarkssammenkomster” i Vassfjellet. - Takk til alle foreldre i avdelingen som 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
For informasjon om gruppene og aktivitetene her, vennligst se full
versjon av årsberetning. Informasjon om gruppene kan også finnes på
følgende nettsider:
www.freidigalpin.no,
www.freestyle.freidigalpin.no
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INNEBANDY

Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

STYRETS SAMMENSETNING
Leder:
Ola Stai
Kasserer: Håvard Rekstad
Sissel Arctander
Trond Bondevik
Paul Daniel Johansen
Halvar Larsen

Andre verv i Freidig innebandy:
Sportslig leder:
Ola Stai
Ansvarlig mini, mikro, lillegutt: Sissel Arctander
Materialforvalter:
Trond Bondevik
Kontaktperson politiattester: Paul Daniel Johansen
Andre verv innen innebandy:
Representant i seksjonsstyret for innebandy i NBF:
Kristian Pettersen
Representant i styret i MNBR:
Martin Svarva
Leder for dommerkomiteen i MNBR: Paul Daniel Johansen
Medlem i dommerkomiteen i MNBR: Frank Robert Fillingsnes

AKTIVITET
Generelt: Det totale antall aktive til enhver tid har nå stabilisert seg
rundt 250. Freidig er med dette den største innebandyklubben i MidtNorge, og en av de større i landet, både når det gjelder antall medlemmer og lag i seriespill.
Damelag: Damelaget vant serien sesongen 2011/2012. Som seriemester
i Midt-Norge deltok laget i mars i puljespillet i NM for damer. På denne
turen ble det med litt få spillere og laget gikk på tre strake tap. For øyeblikket ligger laget på tredjeplass i serien i sesongen 2012/2013.
EMBLA: I sesongen 2011/2012 hadde vi en treningsgruppe med yngre
jenter. Gruppen besto av omtrent 12 jenter, men var noe spredt i alder.
Laget deltok i lilleguttklassen på minirundene. Også i sesongen 2012/2013
deltar laget i lilleguttklassen på minirundene. Nytt for sesongen er
seriespill for G11 og jentene deltar også her som et eget lag.
Herrelag: Sesongen 2011/2012 deltok Freidig med ett lag i herrenes 2.
divisjon og ett lag i herrenes 3. divisjon. Førstelaget endte sesongen som
nummer 3 i 2. divisjon, mens andrelaget endte som nummer 2 i 3.divisjon.
Før sesongen 2012/2013 mistet herrelagene flere spillere enn det som
kom til. Resultatet har vært tidvis dårlig oppmøte på trening, noe som
også resultatene bærer preg av. Etter noen gode resultater i de siste
kampene ligger førstelaget nå som nummer 3 i 2. divisjon, mens andrelaget ligger som nummer 2 i 3. divisjon.
G19: Nytt av året er et eget seriespill for G19. Freidig stiller med lag i
denne serien med et håp om å beholde spillere i aldersgruppen 18-19 år.
Gruppen har ingen egne treninger, men har tilbud om å trene sammen
med både G17 og herrene. Laget ligger i øyeblikket som nummer 2 i
serien.
G17: I sesongen 2011/2012 spilte laget tidvis meget bra innebandy, men
flere av klubbene i byen har meget gode 1994-årganger, noe som
medførte at laget til slutt havnet på fjerdeplass. I sesongen 2012/2013 har
laget gjort det meget bra og ligger for øyeblikket an til å vinne serien.
I inneværende sesong har vi også stilt med et andrelag i G17-serien
bestående av spillere fra G15-lagene. Dette laget ligger i øyeblikket som
nummer 3.
G15: Sesongen 2011/2012 stilte vi med to rene G15-lag samtidig som de
beste spillerne fra G13-serien også stilte som Freidig3 i G15-serien. Freidig1

vant serien, mens Freidig3 ble nummer 3 og Freidig2 nummer 8. Nytt av
året var at Midt-Norge Bandyregion arrangerte en sluttspillfinale. Her
møtte Freidig1 Bakklandet/Nidelv i en kamp de vant 2-1. Som seriemester deltok Freidig1 i NM for G15 hvor laget ble slått ut i gruppespillet.
Freidig stilte også med et lag i Tigers Cup, men ble også her slått ut i
gruppespillet. I sesongen 2012/2013 stiller vi med to lag i G15-serien. For
øyeblikket er førstelaget ubeseiret og har på det nærmeste avgjort
serien, mens andrelaget ligger som nummer 5. De beste og mest ivrige
spillerne deltar i G17-serien som Freidig2.
G13: I sesongen 2011/2012 stilte denne gruppen med tre lag i seriespill. To
av disse var rene G13-lag, mens det tredje laget stilte i G15-serien. Freidig1
ble nummer 2 i serien, mens Freidig2 ble nummer 3. Laget i G15-serien
endte på en meget sterk tredjeplass. I sluttspillfinalen møtte Freidig1
Astor i en kamp som endte med tap. Gruppen stilte også med to lag i
Tigers Cup. Her utmerket Freidig1 seg med å gå hele veien til en finale
som endte med tap, mens Freidig2 var noe mer uheldige og gikk ut i
gruppespillet. Før sesongen 2012/2013 var det lenge usikkert om vi ville
klare å stille lag. 1998-guttene hadde gått opp i G15-klassen, mens mange
av de andre hadde falt fra eller var opptatt med fotball. Ved seriestart
hadde vi ikke nok spillere til et eget lag og vi inngikk derfor et samarbeid
med Trygg/Lade for å slippe å trekke laget. Freidig/Trygg/Lade ligger for
øyeblikket på andreplass i serien.
G11: INytt av sesongen 2012/2013 er at Midt-Norge Bandyregion tilbyr
seriespill som et supplement til minirunder for lillegutter. I denne serien
stiller vi med tre lag, G11, G10 og et jentelag (se også under Embla).
Øvrige aldersbestemte lag
Avdelingen har hatt tilbud om mikrotrening for barn på 1. og 2. trinn på
både Berg, Eberg, Strindheim og Åsvang skole. I høstsemesteret omtaler
vi dette tilbudet som innebandyskole. Høsten 2012 deltok til sammen 78
barn på de fire innebandyskolene.
G8, G9, G10 og jentelaget trener sesongen 2012/2013 en gang i uken hver
på Blussuvoll. Sesongen 2011/2012 hadde disse lagene to treninger i uken
(G10 sammen med G11), men etter ønske fra foreldrene (G8 og G9) og
mangel på halltid har det i inneværende sesong blitt en trening i uken for
hvert lag.
Med unntak av første minirunde høsten 2012 har Freidig har vært
representert med lag på alle minirundene gjennom året. På en normal
minirundehelg deltar mellom 10 og 15 lag fra Freidig fordelt på 5-10 lag
i mikro og makro på lørdagene og normalt 5 lag i lilleguttklassen på
søndagene.
OldGirls-gruppa OldGirls-gruppa deltar i bedriftsserien under navnet
”Frekk & Freidig” og havnet her midt på tabellen i sesongen 2011/2012. Så
langt i sesongen 2012/13 har det resultatmessig gått litt tråere. Sosialt er
laget det mest aktive i klubben med flere arrangementer i løpet av året.
”Frekk og Freidig” deltok også på Idrettsfestivalen i 2012 og gikk her til
semifinalen .
REPRESENTASJON
Martina Hall ble på høsten 2012 tatt ut til landslagssamling for kvinnelandslaget, men ble rett i forkant av uttaket utsatt for en alvorlig kneskade.
Forhåpentligvis er Martina tilbake i spill neste sesong.
Paul Daniel Johansen og Åsmund Sjøberg har blitt tatt opp som forbundsdommere i Norges Bandyforbund og dømmer nå jevnlig kamper
i eliteserien for damer og førstedivisjon øst for herrer. Sigurd Harby,
Theodor Bondevik, Lars Bakken Leiknes og Espen Greiff Flægstad gjennomførte høsten 2012 dommerkurs og er nå foruten de forannevnte
samt Frank Robert Fillingsnes klubbens aktive dommere.
Styret31.01.13

årsmelding 2012

fotball & SKANDIA CUP
1. Styret i fotballavdelingen har i 2011 bestått
av:
Are Bergquist, leder.
Stig Heggvoll, nestleder.
Gunnar Hovland, styremedlem. Leder banekomitèen

2. Lagenes tillitsmenn i 2012
Herrer Senior 5. div Tord Talmo
Damer Senior 2. div Erling Næss
Herrer Junior		
Dag Raaum
Gutter 15-16 år		
Gaute Moldestad
Jenter 15-16 år		
Kåre O. Mjåseth
Gutter 14 år		
Bodil Andersen
Jenter 14 år		
Hege Aunan Eian
Gutter 13 år		
Lise Greger Hagen
Jenter 13 år		
Heidi Dreyer
Gutter 12 år		
Jarl Tysnes
Jenter 12 år		
Solveig Martinsen
Gutter 11 år		
Ola Greif Johnsen
Jenter 11 år		
Hans P. Rønning
Gutter 10 år		
Terje Meisler
Jenter 10 år		
Ole P. Bjørseth
Gutter 9 år		
Bjørn E Asbjørnslett
Jenter 9 år		
Jens Kristian Kvam
Gutter 8 år		
Gitte Johannessen
Jenter 8 år		
Ellinor H. Johansen
Gutter 7 år		
Peter Ibsen
Jenter 7 år		
Peter Ibsen

John Berger
Gisle Einan
Wilhelm Johnsen
Arve V. Pedersen
Ivar Sommervold
Thor Kolstad
Jan Tore Klausen
Bjarne Berg
Ann-Britt Bogen
Kjell I. Skjølsvik
Ketil Størseth
Kåre Clausen
Sverre Dreier

Erlend Erland
Gorm S. Günter
Hans P. Rønning
Heidi Størseth

3. Styret har avholdt styremøter i denne perioden
Viktigste saker har vært
• G
4. Trening og instruksjon
F
5. Sportslig innsats.
D

7. Økonomi
D
8. Skandia Cup
Utviklingen av antall lag de siste syv år.
Årstall Deltagende lag
Tilreisende lag

Miniturneringen

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

366
410
406
398
359
360

49
44
41
30
40
40

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

156
280
320
340
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Ska
Kamper og baner: So

9. Kunstgressbanen
Kuns
10. Sportslig utvalg
Spo
11. Fysioterapeut
I løpe

12. Representasjon/hospitering
Våre
13. Oppsummering
Spo

En stor takk til alle som har bidratt i Freidig
Fotball i 2012
Trondheim 06.02.2013
Stig Heggvoll, Nestleder Freidig Fotball.

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

KLUBBEN’s arrangement
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SKANDIA CUP 2013
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Skandia Cup komiteen er godt i gang med forberedelsene til årets cup. Og vi
har satt oss hårete mål; fra 2012 til 2013 skal vi øke antall lag i Skandia Hoved
g
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Cup fra 363 til 420 og i Skandia Mini Cup fra 389 til hele 600. Totalt skal vi
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selge in cupen til 268 flere lag i år, d.v.s. at vi i løpet av cupuka skal ta hånd om
rundt 4000 flere spillere samt deres lagledere, foreldre og besteforeldre. Dette
stiller større krav til vår gjennomføringsevne, men gir oss også muligheter til å skape et enda bedre
resultat både sportslig og økonomisk.
Vi er så heldige at vi har flere medlemmer i komiteen som
stiller opp år etter år, og disse kontinuitetsbærerne er helt
avgjørende for at vi skal kunne fortsette å arrangere cupen.
Det er fantastisk å tenke på at vi nå står foran Skandia Cup nr.
38 i en ubrutt rekke. Vi i Sportsklubben Freidig og da Freidig
Fotball i særdeleshet har ansvaret for at denne suksesshistorien får fortsette å utvikle seg til det beste for deltakende
barn og ungdom, driften av anlegget vårt og lagene våre og
Trondheim som arrangements by.
Men, det hender selvsagt at noen av ulike årsaker trekker
seg fra komiteen, og da må vi finne gode erstattere. I år har vi
behov for følgende nye medhjelpere:
1. Assistent til Sportslig Leder
Lise Lehn Pedersen og hennes assistent skal legge til rette for
at all sportslig aktivitet går av stabelen i henhold til tidsplan
og reglement. Sammen med sekretariatsleder skal de sørge
for at sekretariatet er intakt og brukervennlig, og de skal ha
god kontakt med dommersekretariat og banesjef. De skal ha
kontroll på reglement, teknisk informasjon og laglister. Kampoppsettet skal være i samsvar med cupens kriterier og klart
i tide. Resultatene skal oppdateres og bekjentgjøres gjennom
hele cupen.
2. Banesjef
Banesjefen skal sørge for at alle baner er klare til spill i.h.t. kampoppsett og merket slik at alle finner fram. Behov for vester
og baller skal være dekket, og bane-eiere skal informeres om
hvordan Skandia Cup skal framstå og hvilke rapporteringsru-

tiner som gjelder for resultater og hendelser. Banesjefen skal
ha god kontakt med Sportslig Leder.
3. Skandia Mini Cup general
Skandia Mini Cup finner sted lørdag 22. og søndag 23. juni – på
Lade Idrettsanlegg og Ringve banen.
4. Skandia FFU Cup general – (fotball for funksjonshemmede)
FFU cupen går av stabelen fredag 28. juni på Lade Idrettsanlegg. 2012 var det første året med egen Skandia FFU Cup, og
da hadde vi 9 deltakende lag. I år regner vi med å øke dette
antallet.
Begge generalene skal være tilstede på arenaene, og skal på
vegne av Skandia Cup være gode verter for deltakere, ledere,
publikum og samarbeidspartnere. Generalene skal skape
trygghet og trivsel, og skal gjøre sitt beste for å løse små og
stor utfordringer som oppstår underveis. De skal være bindeleddet inn mot de andre i hovedkomiteen og mot sekretariat/
informasjon.
Både assistenten og generalene vil inngå i hovedkomiteen.
Vil du være med? Ta kontakt med undertegnede så snart som
mulig.
Med vennlig hilsen
Randi Storsve Lundquist,
leder for Skandia Cup 2013
Telefon 73 90 07 55,
mobil 97900323,
epost freidig@freidig.idrett.no

TORDENSKIOLD-LØPET
Vi er i gang igjen med forberedelser til det 34. løpet, som går av stabelen som vanlig på Lade idrettsanlegg.
Dato er tirsdag 14. mai.
Som i fjor blir det to start-tider: kl 19.00 for 5 km og kl 19.10 for
10 km.
Nytt av året er premieringen. Det er ikke lenger uttrekkspremier, men vi prøver gavekort.
Hver klassevinner damer og herrer på 5 og 10 km, hvor det er
flere enn 10 startende, får gavekort på kr 300.-. Det er i alt 22
klasser fordelt på 5 og 10 km.
Vi opprettholder som vanlig gavekort til de 3 beste løpere,
damer og herrer 5 og 10 km, uansett klasse.

Tordenskioldnål til alle nye deltakere og diplom til de under 15
år som fullfører.
Vi minner også om at de som melder seg på løpsdagen ikke
kan benytte kort, men kun kontant.
Løpet er et felles arrangement for klubben og vi håper på
godt oppmøte fra alle avdelinger for igjen å kunne vise at
Freidig er en god arrangørklubb også når det gjelder Tordenskiold- løpet.
For Tordenskioldløpet, Kjell A. Skoglund
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freidig-folk i farta

Medlemsbladets Blomst
Medlemsbladets blomst går denne gangen til tre personer:
Ola Stai fra Innebandyavdelinga, Lasse Kilaas fra Håndball og Are Bergquist fra Fotballavd
- for deres super innsats i forbindelse med design av klubbens nye kolleksjon.
Vi gleder oss til snarlig å se så mange som mulig i klubbens nye klær.

Felles logo ved profilering
Da er vår nye klubbavtale i havn vedrørende utstyr. Ta en titt på siste side i bladet! Dette ble flott.
Nå er det også viktig at klubben har en felles profilering og
ikke minst at logoene har korrekte farger. Spesielt har vi sett
mange varianter av skjoldet.
Vi har nå jobbet dette frem for klubben, og vi anmoder om
at disse logoene blir tatt i bruk og ikke minst gjort kjent i
avdelingene.
Vi skal legge dem ut på Hovedklubbens web side.
Fargene er utvalgt også i samråd med Trimtex – som -avd
bruker som leverandør. Det betyr at grå fargen nå tas i bruk
av flere avdelinger.

Hilsen & Takk...
Takk for hyggelig hilsen på min 75 årsdag.
Tor Bø
Jeg vil takke for oppmerksomheten i forbindelse med
min 65 årsdag 22.12.12
Ønsker alle Freidig medlemmer et riktig Godt Nytt
Idrettsår.
Turid Stavran
Hjertelig takk for den hyggelige hilsen jeg fikk på min
75 årsdag.
Jarle Lysklett

Vi har utarbeidet følgende logo-alternativer :
• én for trykk
• én for web
• én for profil
• og én pdf-fil som alle kan bruke uansett om de har PC eller
Mac og uavhengig av program ;)
Da står nok klubben klar for felles profilering i 2013, om det er
på papir, klær eller nett.

Freidig

QUIZ

Rett skal være rett:

I siste medlemsblad hadde vi en liten quiz med premiering.
Der hadde vi skrevet at Skandia Cup var klubbens eldste
arrangement.
Det viser seg imidlertid å være feil fordi Freidigstafetten, oavdelingas årlige vårstafett, ble arrangert første gang i 1960.
Den lever fortsatt i beste velgående, og er dermed Sportsklubben Freidigs desidert eldste arrangement i live.
Rett skal være rett !

HÅNDBALL

Freidig G03

sesongen
2012-2013

Vedlegger et bilde av Freidigs gutter i håndball - 9 og 10 åringer som er en humørfylt gjeng - som viser stadig større forståelse for
håndball - og er en knallgod gjeng i forsvar! Vi vinner mange kamper - men hvem teller? Vi gleder oss til å begynne å spille 6-er
håndball til høsten!									
ToveC, Oppmann G03

Bak fra v: Simen Skjeløy, Lukas Lamminen, Vetle Frigstad, Bjørnar Husby, Andreas Nyrnes, Konrad B. Tingstad.
Foran fra v: Sebastian Bjørlykke, Martin N. Erland, Jakob Tysnes, Kasper Livion Solstad, Adrian Waaden.

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

HyllkakAS AKTIVITETER

Vi ø n
a ll e nye s ke r
og ga
m e d le m
m e r ve m le
lko m
t il s o s ia
lt s a mv m e n
æ r.
Hyllkakrennet
- Tirsdag den 9. april kl. 17.00 på Fjellseterstua.
Påmeldingsfrist senest torsdag 4.4.

Sommertur
- Onsdag den 12. juni. Avgang fra Freidighuset kl. 09.00.
Påmeldingsfrist senest torsdag 6.6.
Påmelding til Freidighuset (tlf. 73 90 07 55 eller
E-post: freidig@freidig.idrett.no

Ordenskollegiet vil i 2013 bestå av:
Stormester:
Kansler:
Skattmester:
Seremonimester:
Penneknekt:

Albrecht Selmer
Karl F. Hassel
Martin Sæterhaug
Edvin Kværnø
Svein Linge Solberg

Nærmere informasjon om arrangementene sendes kun ut via e-post,
så vennligst send din E-postadresse til freidig@freidig.idrett.no

Velkommen til de ukentlige kaffe- og vaffeltreff på Fjellsetra
tirsdager kl 9.30-11.00

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

her er det ledig
annonseplass!
- ta kontakt med oss på freidighuset
så kan den bli din I NESTE NUMMER!

I nvitasjon

til det

34.

Tordenskioldløpet
TIRsdag 14. mai 2013 PÅ LADE
Forhåndspåmelding med betaling på nett inntil mandag 13. mai kl 23.59 på: freidig.idrett.no/tordenskiold
Påmelding også hos G-Sport i Munkegata senest lørdag 11. mai kl. 15.00 (Gruppepåmelding: Hver 10. løper er gratis)
Startkontingent ved forhåndspåmelding: kr 200 for 5/10 km. På løpsdagen: kr 300 for 5/10 km. Kun kontant

• Tordenskioldnål til alle nye deltakere

SPRING
jogg
gå

• Diplom til alle som fullfører i klasser under 15 år
• Gavekort til 3 beste løpere, damer og herrer 5 og 10 km, uansett klasse (kr 2000, 1000, 500)
også til klassevinner, dame og herre 5 og 10 km, i klasser hvor min 10 løpere fullfører (kr 300)

Slipp joggeskoene løs – det er vår!
Arr. Sportsklubben Freidig
http://freidig.idrett.no/tordenskiold

Din pensjon er ditt ansvar
Pensjon er de pengene du skal leve av når du blir pensjonist. Staten og arbeidsgiver bidrar med noe.
Resten må du sørge for selv. Start sparingen tidlig, så får du mer å rutte med.

Kontakt oss om pensjonssparing

Kontoret har åpent alle hverdager kl 9.00 – 15.30

Ole Anders Olsen

Trond Skaaraas

Sigfrid Tangen

Gisle Strand

ole.anders.olsen@smn.no
476 29 830

trond.skaaraas@smn.no
917 08 977

sigfrid.tangen@smn.no
977 44 054

gisle.strand@smn.no
986 11 908

Kontoret har åpent mandag – fredag kl 09.00 – 15.30

smn.no

Retur: Sportsklubben Freidig
Postboks 4642, 7451 Trondheim

NY UTSTYRSAVTALE
E R NÅ SIG N E RT!
Gjennom høsten 2012 har styrene i avdelingene jobbet fram
mot en ny utstyrsavtale i klubben. Dette har vært en svært
omfattende jobb som har krevd sitt fra den enkelte.
Mange møter med merkeleverandører og lokale
distributører er gjennomført for å få til en så god avtale
som er mulig å fremskaffe. Avtalen skal fange alle våre avdelinger,
gi en mer enhetlig profil og samtidig gi medlemmene gode kjøp.
Vi signerte til slutt en avtale med Adidas/G-sport som vi har store
forventninger til.

G-S
MED PORT
P
KLU
BBE Å LAG
ND
IN!

For avdelingene fotball, håndball og innebandy vil dette
innebære en unik og felles spilledrakt, alpint vil få god tilgang til utstyr
gjennom G-sport sine leverandører,
orientering har flotte muligheter på sko og tøy, samt at Skandia Cup
og Tordenskiold er unnfanget i avtalen.

Vi håper alle medlemmer

T R ON D

støtter du klu b b en ?
...når du leverer inn din spillekupong sier du at du
gjerne vil støtte Freidig Sportsklubb!
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