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Her er Freidig Fotball J01 flotte representanter for klubbens nye, felles spilletrøye.
Hele vår klubbkolleksjon finnes nå på lager hos G-Sport i Munkegata - se forøvrig presentasjon på siste side.
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ANNONSER

Sparekonto med bonus –
spar når du vil, til hva du vil
Sparekonto med bonus gir deg mulighet til å
få 3,75 % rente. Lar du pengene stå urørt i
ett år, belønnes du med en bonus på 1,5 % i
tillegg til den vanlige sparerenta på 2,25 %.
Du velger selv om du vil spare et fast beløp,
eller om du vil spare det du har til overs på
lønnskontoen hver måned.
Start sparing i dag på smn.no

LEDER’N

formannEN har ordet
Kjære Freidig-venner
Den «Kongelige» Huus-orden Hyllkaka har avviklet sin årsfest med stil. Årets arrangement ble
også en feiring av hovedklubbens 110-årsdag. Gratulerer med vel overstått!
Jeg føler for å si at festen manglet klubbens største profil, vår alles Jørgen, som gikk bort så alt for
tidlig. Likevel ble arrangementet gjennomført i hans ånd. Klubbens ledelse er innstilt på å gjøre alt
den kan for å fylle det tomrom som er etter Jørgen.
Sportsklubben Freidig har betydd og betyr fortsatt mye for mange. Klubben har i disse årene
vært den fremste eksponent for god idrettsånd og fellesskap både gjennom breddeidrett og toppidrett.
Klubbens avdelinger har opplevd naturlige svingninger, men likevel har Freidig bedre bevart sin posisjon i forhold til øvrige
lag det er naturlig å sammenligne seg med. De siste tilskuddene til aktivitet er Innebandy og Freestyle, som begge arbeider
godt.
Vi er i dag en høyst oppegående og livskraftig 110-åring. Det vitner de mange gode idrettslige prestasjoner og arrangementer om. Hovedårsaken til dette er at klubben rår over dyktige ansatte og tillitsvalgte som gjør en formidabel innsats til
klubbens beste. Leder- og trenerutvikling er likevel viktig for å skape kontinuitet og kvalitet.
Vi skal ikke underslå at Hyllkaka viser at de godt voksne fortsatt er et aktivum for klubben. Ordenen har en unik tradisjon
og er fortsatt en av klubbens viktigste miljøfaktorer.
Som nyslått pensjonist får jeg selv oppleve gleden ved å være på Fjellseterstua på tirsdagene. Det fellesskap og kameratskap som der utvikles, er unikt. De gode historiene sitter løst, og litt småmobbing i all gemyttlighet hører naturlig med. Min
bekymring er rekrutteringen. Selv om det i det siste har vært godt oppmøte, trenger vi flere. Hvor er det blitt av de mange
riddere og kommandører som i dag har unnagjort sin yrkesaktive karriere?
Jeg ønsker alle lykke til i det videre arbeid for klubbens beste.
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”.

klubbens HISTORIE SKAL SAMLES
Vi er nå i full gang med å samle inn bilder, avisutklipp og diverse papirer som vi ønsker å samle på Byarkivet slik
at vår historie oppbevares trygt. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer som har noe liggende hjemme
om å levere dette innpå Freidighuset. Vi skal der starte med en sortering for så å levere dette komplett til
Byarkivets lokaler ved Dora. Alt skal være tilgjengelig for våre medlemmer der. De har en fin lesesal for de
som har lyst til å kose seg med å bla i hele Sportsklubbens Freidig sin historikk - helt tilbake til 1903.
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INTERN INFO

Sportsklubben Freidig
Adresse: Boks 4642 Valentinlyst, 7451 Trondheim
Freidig klubbhus: Sigurd Jorsalfarsvei 31
Kontortid: Mandag til fredag 0800 – 1600 Telefon: 7390 0755
E-post: freidig@freidig.idrett.no Organisasjonsnr: 937450761
Daglig leder: Mona Østgård, tlf: 959 01 410 - e-post: mona1969@gmail.com

HOVEDSTYRET

Leder SC: Randi S. Lundquist, - r.s.lundquist@hotmail.com - tlf. 979 00 323

AVDELINGSLEDERNE
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Leder

Ulf-Erik Hansen

95263923

ferikhansen@gmail.com

Nestleder

Trond Kvamsdal

93058702

trond.kvamsdal@sintef.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

Styremedlem

Lise T. Løvseth

908 87 858

lise.lovseth@ntnu.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

Sissel Arctander

92 80 73 62

sisselarc@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

TIL MINNe

Minneord over Jørgen Geving
Jørgen, den mest markante idrettsleder i Sportsklubben Freidig,
har lagt ned sin vandringsstav.
Det var med sorg vi mottok budskapet om at Jørgen var gått bort.
Vi har mistet en nær venn og dyktig idrettskollega. Han var en bauta i klubben.
Jørgen har lagt bak seg en lang og beundringsverdig karriere som idrettsleder.

Han startet sitt idrettsarbeid i Sp.kl. Freidig som pappa og
medhjelper i hopp og fotball, og har hatt en rekke tillitsverv i
klubben.
Fra 1970 har han så å si hatt alle verv i klubbens fotballavdeling, fra fotballtrener, oppmann, styremedlem, sekretær,
materialforvalter til leder, og gjerne da flere av disse vervene
samtidig fram til det siste.
Fra 1970 til 1978 var han styremedlem i skiavdelingen og aktiv
som rennleder, speaker og arrangør av hopprenn så vel
lokale renn, kretsrenn som landsrenn.
Jørgen var med å starte Skandia Cup i 1975, i dag Norges nest
største fotballturnering, der han var turneringsleder i 21 år, de
siste årene i hovedkomiteen med ansvar for seremonier og
premier, og sist sommer som dyktig speaker inne på Ladeanleggene. Denne oppgaven hadde han også i Tordenskioldløpet hvor han ellers var «altmuligmann».
Han har i en årrekke vært redaktør av klubbens medlemsblad.
Sportsklubben Freidig har et fantastisk anlegg på Eberg med
baner og hus. Dette hadde ikke vært en realitet uten Jørgens
utrettelige ståpå-vilje og innsats.
Han var initiativtaker og leder av byggekomiteen for klubbens første fotballbane i 1989, det samme ved byggingen av
klubbhuset i 1991 og bygging av kunstgressbane i 2001.
Han ledet banekomiteen fram til 2005, var fortsatt leder av
huskomiteen og «husfar», også medlem av hyttestyret for
Fjellseterstua, Bymarkas Perle som Jørgen ønsket å kalle den.
«Hyllkaka» i klubben stod også Jørgens hjerte nær, en uhøytidelig orden for medlemmer som har utmerket seg på en
eller annen måte.
Jørgen var også utrettelig i samarbeidet med Eberg skole om
bygging av felles ballbinge og opprettelse av allaktivitetsskole.
Han har vært medlem i klubbens hovedstyret i 23 år og
daglig leder fra 2003. Nedlagt et stort og verdifullt arbeid
med organisasjonsoppbygging, stått bak klubbens håndbok,
utarbeidet ny klubblov for å nevne noe.

til æres-medlem i 1993,
klubbens høyeste
utmerkelse.
Det er ikke bare
Sp.kl. Freidig som har
nytt godt av Jørgens
kunnskaper og samfunnsengasjement.
Han har vært aktiv i
en rekke arrangement i Trondheim. Her kan nevnes Ski-VM
Junior hopp i 1984, Prøve-VM og VM på ski i 1997, World Cup i
hopp og kontinental cup i hopp 2007 og 2009.
Under NM på ski i 2008 hadde han ansvaret for pynting av
kongehytta og for servering av lunsj til Hans majestet Kong
Harald og hans følge. Alt perfekt utført!
Vi skal heller ikke glemme hans innsats som medlem i
arrangementskomiteen i Landsturneringen for Psykisk
Utviklingshemmede i 2000 og 2004.
I 2004 representerte han Sp.kl. Freidig og idretten i
Trondheim ved underskriving av vennskapsbyavtalen
mellom Trondheim og den palestinske byen Ramallah.
I samarbeid med ordfører Rita Ottervik og vennskapsbyforeningen Trondheim – Ramallah var han i Palestina og Israel
og inviterte fotballag til Skandia Cup 2005.
I 2010 ble Jørgen tildelt Idrettens hederspris ved Idrettsgallaen
i Sør-Trøndelag for sitt store idretts- og samfunnsengasjement. Vel fortjent!
En bedre kandidat kunne vanskelig finnes. Han nøt stor
respekt blant idrettsvenner i alle lag.

Han arbeidet ofte døgnet rundt og ble spøkefullt kalt «Jørgen
nattmann». Det var ikke uvanlig at han kunne sende nattlige
mailer når gode ideer dukket opp.

Jørgen hadde et stort hjerte. Han hadde omsorg for alt og
alle. Han skapte glede og engasjement rundt seg. Han stod
for de gode verdier. Han var selve kontinuitetsbæreren i
klubben.
Så å si alt dette delte han med kona Hjørdis. De var et unikt
«to-spann».
Vi har utrolig mange gode minner å ta med oss videre selv
om dagene kan oppleves som tunge nå.
Vi vil minnes Jørgen med takknemlighet og glede.

For sin enorme innsats for klubbens beste ble han utnevnt

Ulf-Erik Hansen, Leder Sp.kl. Freidig
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freidig-folk

Medlemsbladets Blomst
Medlemsbladets blomst går denne gang til klubbens formann Ulf Erik Hansen.
Han har gjort en stor jobb for Sp.kl. Freidig i mange år. Han ble utnevnt som æresmedlem
i 2011. Tusen takk for din innsats som formann, som mangeårig proff møteleder.
Rolig og løsningsorientert i enhver sak. Dyktig og klartenkt pensjonist!
Takk også for din innsats i både Hyllkaka og Tordenskioldsløpet.
Vi håper å ha deg med på laget i mange år fremover1
Ditt engasjement er fantastisk!

Dugnad for
pensjonister

Hilsen & Takk...
Hjertelig takk for hyggelig hilsen på min 70-årsdag, både fra klubben og Hyllkaka. Det er ingen
sak å runde de 70!
Martin Sæterhaug
Tusen takk for hyggelig hilsen i anledning
min 80-årsdag.
Einar Torgersen
Vi i Sp.kl. Freidig gratulerer Thor Edvin Loktu
med: Idrettsmerke 60 årsmerke og diplom,
utdelt på Idrettens Hederskveld 2013.
Tusen takk god støtte i sykdomsperioden
og takk også for minnegaver og blomster i
forbindelse med Jørgen’s bisettelse.
Hjørdis Geving

Det er stadig behov for arbeidskraft i sports-klubben 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.

stua – Harald 75 år

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

Harald Haltvik 75 år
Bildet er fra blomsteroverrekkelse
på Fjellsetra.
Foto: Kjell Ivar Aune

Vi gratulerer
Knut Lernæs 90 år

Han ble overrakt blomster
hjemme.
Foto: Svein Christiansen

UTLEIE HUS & HYTTE

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 er 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, llillestua;
godt egnet både for små møter, gruppearbeid og som
vrimleareale i forbindelse med selskaper i storstua. Her er
det plass til ca 35. 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. Husk å reserver på forhånd. De 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 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,-

Storstua
vår har lyse
vegger, nye
gardiner og
nye malerier.
Vi leier ut
huset
til selskap og
møter.
Du må ikke å
være medlem i
klubben
for å leie.

Ønsker man å leie både på dag- og kveldstid avtales pris ved
forespørsel.
1. etasje leies 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,- for
medlemmer i Sportsklubben Freidig og kr 5.000,- for andre.

Midt i Bymarka ligger vår egen, flotte “Fjellsætra”
Hytta ligger like ved Fjellsæter Kapell og parkeringsplass.
Den har en koselig peise-stue og en storstue som kan brukes
både til møter og selskaper. Kapasiteten i begge rom er ca.
25 personer. Her finnes også et fullt utstyrt kjøkken, samt
toalett og garderobe.
Hytta passer veldig godt til sosiale sammenkomster;
bursdager, jubileer, konfirmasjoner m.m. Den leies nå ut og
prisen er kr 1250,- pr. døgn for medlemmer og kr 1500 for
andre
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

7

8

ORIENTERING

En god mesterskapshøst!
Freidigs o-løpere har hentet hjem mange medaljer i årets sesong – også i NM !
I dameklassen i NM stafett for senior har vi hatt mange plasseringer blant de beste lagene de siste ti årene. En foreløpig
topp ble nådd i fjor med en flott fjerdeplass. På Kongsberg
i september viste damene våre at de kan enda bedre, og at
de hører hjemme i den ypperste Norges-eliten, da de løp
inn til bronsemedalje! Med på laget var junioren Karen Oline
Kolstad og de ca tjue år eldre Mari Angell-Petersen og Hanne
Sandstad. Gratulerer med kjempeinnsats!

Jorunn Kvakland ble Norgesmester i NM ultralang distanse
i klasse D19-20.

Hanne Sandstad har nettopp spurtet i mål og sikret Freidig
bronse i NM stafett.

Juniorjentene våre har sørget for to gull og to sølv i
junior-NM. I tillegg kom de på fjerdeplass i NM jr-stafett.
Fjerdeplass ble det også til vår beste løper i Hovedløpet
for yngre: Oskar Spets Storhov var kun to sekunder
bak bronse i Hovedløpet i langdistanse i H14. Sindre
Johannessen var enda nærmere medalje i NM sprint, da
han kom ett sekund bak tredjemann i H19-20!

Frida Sæther har vunnet sølvmedalje i D17-18 i både NM
sprint og NM mellomdistanse (dette bildet) i år.

Sindre Johannessen har hatt en god
sesong hvor beste NM-plassering
var en fjerdeplass.

Freidigs førstelag i guttestafetten
på Midtnorsk mesterskap.

Karen Oline Kolstad (i midten) vant yngre junior i NM
nattorientering, og er her fotografert av O-forbundets
fotograf sammen med vinnerne i senior og eldre junior.

Oskar Spets
Storhov, Kjetil
Mølnvik og Nils
Ola Kvam. Alle
tre ble premiert
i Hovedløpet
(uoffisielt NM
for yngre) også.
Oskar greide en
fjerdeplass der.

HÅNDBALL& INNEBANDY

J06 - VÅRT NYESTE TILSKUDD

Denne fl otte gjengen er det nyeste tilskuddet
til Sportsklubben Freidig’s håndballavdeling.
En glad og positiv gjeng som alle går i 2. trinn
på Eberg.

Diplom

De gleder seg til hver trening, som foregår
på mandager fra kl 16-17 i gymsalen på skolen.

HÅNDBALLSKOLEN
Håndballskolen startet opp 31. januar og avslutning var 18. april.
En flott gjeng med ivrige gutter og jenter, her fra avslutningen.
Mvh. Hilde Paulsen (Trener J-06)

tildeles

Vi har til nå spilt fi re kamper med mye mål,
Denne
otte
gjengen
det nyeste tilskuddet til Sportsklubben
to seireflog
to uavgjort
bleer
slutt-resultatet.
Freidig.
En og
glad
positiv gjeng som alle går i 2. trinn på Eberg.
Alle skyter
alle og
scorer.

flott deltagelse på Freidigs Håndballskole vinteren 2013
De glederForseg
til hver trening, som foregår på mandager fra kl 16-17
i Vi
gymsalen
på skolen.
Vi har til nå spilt fire kamper med mye mål,
trenerne gleder
oss til fortsettelsen!
to seire og to uavgjort ble sluttsresultatet. Alle skyter og alle scorer...
ViVitrenerne
gleder
oss til fortsettelsen!
ønsker også
velkommen

til enda flere spillere!

Lis Cathrin og Hilde
Lis Cathrin og Hilde

Innebandy for jenter fra 6 år
Årets nyhet er egne jentetreninger fra og med første trinn.
Treningen er på onsdager på Åsvang skole. Jenter 6-7 år kl 17.45 til 18.30. Her har vi ei stor gruppe. For jenter 8-12
år har vi tatt en pause for å rekruttere flere, og starter opp igjen etter jul. For disse er treningstidene kl 16.45-17.45.
Trenere er damelagsspillerne Clara Andersson-Rusch og Ida Ulvik Rønningen.
Tilbudet kom i gang etter innspill fra lagkontakter og
foreldre. For at klubben skal ha jentelag må vi begynne
med de yngste, og vi ser at flere jenter melder seg på
når det ikke er blandalag. Freidig innebandy startet
opprinnelig med et jentelag, og vi er nå glad for å ha ei
stor gruppe unge spillere. Mange av klubbene i
Midt-Norge Bandy-region jobber med å få til flere jentelag, så etterhvert vil det blir flere jentelag på minirundene
også. Nye spillere er velkommen! Meld deg på via Freidig
innebandy sine nettsider eller møt opp for en prøvetime.
Fotograf: Sarbjyot Haarberg

Nytt
tilbud
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innebandy

Damelaget
ER i GANG
På slutten av forrige sesong ble det klart at mange av
jentene enten var ferdige med skolegang og skulle flytte
hjem eller skulle benytte dette året til å dra ut på reise.
Heldigvis kom det til noen nye jenter helt på tampen av
sesongen, men det var likevel med en viss spenning vi
meldte på lag til en ny sesong. De første kampene bar da
også preg av at rutine hadde blitt erstattet med pågangsmot og at ikke alle var like erfarne med seriespill. Innsatsen
og viljen til å forbedre seg har det imidlertid aldri skortet
på og laget gjør store framskritt fra kamp til kamp.
Vi innledet sesongen med to litt sure tap i kamper der vi
var fullt på høyde med motstanderne, men slet med å score mål. Disse ble fulgt opp av to seirer før vi i siste kamp møtte Nidaros.
Nidaros er forrige sesongs seriemester og er
ubeseiret så langt i inneværende sesong. Vi begynner kampen litt nølende, men får noen sjanser som vi ikke klarer å sette. Nidaros
benytter seg av sin rutine og litt svakt press på skytterne og leder med 0-2 etter første periode. I andre periode spiller vi oss til noen
gedigne sjanser, men ballen vil fortsatt ikke inn. Utover i perioden fortsetter vi å jobbe hardt, kanskje litt for hardt, for vi etterlater
oss rom mellom lagdelene, noe Nidaros utnytter til å putte nok et mål. I tredjeperiode får vi en kjempestart ved at Stine Sagøy
reduserer etter 50 sekunder. I de følgende minuttene skifter vi på å score mål, men nå begynner også Nidaros å merke tempoet og
klarer ikke lenger å ligge like tett opp i våre spillere. Med bedre plass og to perioder til å skyte seg inn begynner skuddene til Maria
Skarsmo å sitte og i løpet av denne perioden scorer hun fire mål for Freidig. Utover i perioden får vi et stadig bedre grep om kampen
og i de siste 10 minuttene utligner vi Nidaros 3-5 ledelse og jager et vinnermål. Dette får vi imidlertid aldri og en kamp der Nidaros
begynner best, men hvor vi tar over og til slutt vinner sjansestatisikken ender uavgjort 5-5. Denne kampen viste imidlertid at når vi
vil og virkelig jobber for det, så kan vi utfordre alle lag i serien. Enkelte lag trodde kanskje før seriestart at Freidig i år skulle bli en “grei”
match, men det skal ikke bli “greit” å få med seg poeng fra våre kamper!

Nå har vi både nettsider med masse info
og facebooksider som gir nyhetsdrypp:
http://freidig.idrett.no/innebandy/
www.facebook.com/Freidiginnebandy

Minirunder - høydepunkt for de yngste
I sesongen arrangeres det minirunder en gang i måneden. Her får spillere i alderen 6 til 11 år møte andre lag og
boltre seg med innebandyspill.
Hvert lag har tre kamper på 15-20 minutter, avhengig av hvor mange påmeldte lag det er. Freidig har på det meste hatt 15 påmeldte
lag på en minirunde.
Norges Bandyforbund kaller dette for mini-innebandy: Innebandy i forenklet form spesielt tilpasset de yngste spillerne.
Mini-innebandy gir større aktivitet, mer ballkontakt og raskere læring. Alle på banen er involvert hele tiden.
Innebandy skal være en idrett med lav inngangsterskel og høy deltagelse.
Det skal være en ramme rundt trening og kamper der alle kan trives og der
alle føler seg velkomne. Alle barna får medalje når kampene er spilt.
Spillere født i 2000 og senere må ha beskyttelsesbriller.
De må også spille i shorts, for å unngå sklitaklinger som fort gir skader.
Fotograf: Hilde Grimsbu
Herman Fredrik ser ut til å
ha det kjempefint på trening!

Amund, Lars og
Edvard i aksjon.

INNEBANDY

Freidig G15 Innebandy på Tigers Cup
Freidig Innebandys G15-lag reiste 15-17. mars på Norges
største turnering for ungdomslag: Tigers Cup. Den spilles
med klasse Jenter 11, J13 og J15 og i tillegg tilsvarende klasser
på guttesida der man hadde med to lag i årets turnering.
G15 er for spillere født i 97 og 98, vi hadde også med tre lovende
spillere født 99 som bet godt fra seg på hvert av lagene.
Det ble jobbet hardt og iherdig i kulissene og vi var vel kanskje
det eneste laget som kunne skimte med et (ettmanns)analyseteam. Kampene til Freidig 1 og den første kampen til Freidig 2
ble filmet av de gutta som så på. På kvelden var det kamptitting
og gode diskusjoner i laglederteamet med bestående av far og
sønn Harby. En artig opplevelse.
Freidig G15-1 var et toppet lag som hadde det sportslige i fokus
og presterte godt, men slet med å få marginene på sin side. Laget spilte kamp allerede fredag mot Sveiva, som er et av Norges
tre beste lag, med et amputert mannskap. Førstekeeper
Preben var syk i likhet med Mats og Jon som var skadet. Laget
klarte seg likevel godt og var fullt på høyde med Sveiva. Det ble
imidlertid et 3-2 tap, med scoringer av Brage(98) og Jens (99).
Undertegnede kan bevitne om godt spill og god innsats selv
om det ikke var noen topp prestasjon av laget. Dramatikken på
fredagskvelden steg imidlertid etter kampen der Espen havnet
på legevakta. Testene viste imidlertid at det var ingenting galt
og han ble klar for spill igjen neste dag.
Tidlig lørdag morgen var det kamp for Freidig 2, et ganske
trøtt lag, så det ut til. Mot Fredrikstad var man hele tiden litt
på etterskudd og man tapte til slutt 5-0 mot et lag man kunne
vært langt jevnere med. Senere spilte lagene parallelt og Freidig
2 møtte arrangør og hjemmefavoritt Nor 92 Blå i deres egen
storstue, Solberghallen. Det åpnet på verst tenkelige måte med
scoring imot etter 8 sekunder, men Freidig 2 reiste seg igjen
på mesterlig vis. I en forrykende første omgang utligner vi ikke
lenge etter fra backposisjon ved Marcus (98). Takket være en
dyktig keeper i Emeric (97) så står uavgjort-resultatet seg til
pause og man øyner håp om en aldri så liten cupbombe. Det ble
med håpet for denne gang og man henger ikke helt med i andre
omgang, og taper 5-1. Uansett, det var en artig kamp med høy
puls på benken for undertegnede og hjemmelaget fikk god
støtte fra tribunen også, selv om det var en liten fanskare som
ropte «Heia Freidig» i perioder.
Som nevnt så spilte Freidig 1 parallelt med denne kampen mot
St. Croix fra Fredrikstad. De tar en oppskriftsmessig seier 3-1
og det blir igjen rapportert om at det er en god prestasjon, på
tross av at toppnivået enda ikke er kommet fram. St. Croix tok
ledelsen 1-0 på et sovende Freidig 1-lag ved et frislag før Magnus H. L (97) på backhand scorer og Brage gjør sitt andre mål
for turneringa som gjør at det står 2-1 til pause. Samme spiller
punkterer kampen to minutter før slutt på pasning fra Freidigs
første målscorer. Det ble også godt med undertallstrening
ettersom vi pådrar oss noen dumme utvisninger. Likevel så
avverger vi disse og har intet problem med å ri det av og til og
med skape gode muligheter. En god erfaring videre i turneringa.
Freidig 1 spiller vår neste kamp mot Fet IBK, et lag som man på
forhånd håper å slå. Freidig 1 innfrir også og viser svært gode
tendenser i angrepene og vinner kampen greit 5-2 og er klar
for videre spill! Brage scoret to mål, Mats var tilbake fra sykdom
og scoret et mål og Jørgen (98) tegnet seg også på scoringslista.
En godkjent kamp.

Freidig 2 spiller senere på dagen det som på forhånd blir klart
at er deres siste kamp. De håper å kunne avslutte med stil og
det ser lyst ut når Magnus (99) scorer etter et drøyt minutt
på assist fra jevnaldrende Aleksander. Etter heroisk innsats
fra keeper Emeric og resten av laget så står resultatet seg ut
kampen og Freidig 2 går ut av turneringa med æren i behold,
hodet hevet og i strålende humør!
Det blir utover lørdagskvelden klart at Freidig 1 skal møte
Gjelleråsen(GIF Fighters) som vel er Norges antatt beste lag, ettersom de leder G15 Elite i Oslo/Akershus Bandykrets. Det ble
også bevist på banen selv om Freidig på ingen måte var milevis
unna Oslolaget. Dette blir altså kvartfinale som spilles søndag
11:30.
Kampen mot GIF starter på verst tenkelige måte etter kommunikasjonssvikt i forsvaret og slipper inn et billig 1-0 etter bare 50
sekunder. Det er uansett Freidig som fører kampen og har spillet. GIF ligger bakpå og satser på kontringer fra start av, en taktikk som slo til med en gang. Man trenger uansett ikke å være
Freidig-patriot for å se at Freidig spilte godt i første omgang
og var centimetere fra mål. Brage er nære med et skudd som
sneier stolpen og Mats er også frampå ved flere anledninger,
men GIF er på langt nær ufarlige de heller. Preben er uansett
tilbake i godt slag og forhindrer flere mål i mot. Resultatet står
seg ut omgangen, men vi får raskt svi for de tabbene vi gjør. GIF
er i andre omgang dødelig effektive og gjør på to og 3-0 før vi
svarer ved Mats som gjør sitt andre for turneringa på assist fra
Jens. Vi tvinger GIF til å ta timeout og har en gigantisk mulighet
til å redusere ytterligere, men en god redning av deres keeper
forhindrer dette. I stedet punkterer GIF kampen med rundt ett
og et halvt minutt igjen.
Kort oppsummert er dette en god kamp og i en omgang er vi
vel så gode som det laget siden gikk helt til topps i turneringa. Vi
hadde ikke marginene på vår side i hverken denne kampen eller
kampen mot Sveiva som gjør at vi taper begge kampene. Det
er disse marginene som må være på vår side når laget reiser til
NM 13-14.april. Oppkjøringen har vært i gang lenge og det er en
motivert og revansjesugen gjeng som forbereder seg godt til
NM sluttspillet som skal foregå i Stavanger.
På Freidig 1 spilte: Jakob Dyrseth, Aleksander Norum, Jostein Klaussen, Theodor Bondevik, Brage Harby, Espen Flægstad (kaptein), Bendik Dyrseth, Mats
Solbakk, Jens Neverdal, Magnus Hestvik Larsen, Jon Grande, Kristoffer Glad,
Jørgen Halvorsen & Preben Brækstad som keeper.
Freidig 2 mønstret følgende mannskap: Jo Aas Gullbrekken, Marcus Almehagen, Jone Heramb Damås, Isak Jørgensen, Aleksander Kjelsli, Magnus Nordstrøm Fagerhaug, Anders Sanderød (kaptein), Marcus André Lindbak, Tobias
Paulsen, Jørgen Rekstad & Emeric Winnem som keeper. Espen Holm Riise var
også med, men var skadet og bidro som moralsk støtte på begge lag.
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INNEBANDY & HYTTELIV...

INNEBANDY skal arrangere NM-sluttspill for G15
Norges Bandyforbund har tildelt oss oppgaven med å
være teknisk arrangør av NM-sluttspill for G15!
Sett av helga 5.-6. april.
Innebandyavdelingen i Freidig ble formelt stiftet i 2007, og
avdelingen er nå klar for å ta på seg ansvar for arrangementer slik som dette sluttspillet. Vi er Trondheims største
innebandyklubb, og gjennom å arrangere NM-sluttspill
bidrar vi til at interessen for innebandy økes ytterligere.
Vi har også søkt fordi vi vil øke motivasjonen til våre egne
utøvere.
Vi har en stor, entusiastisk foreldregruppe i Freidig, der
mange har erfaring fra ulike former for idrettsarbeid.

Trener Atle Harby og foreldregruppa til G15 står i spissen
for søknaden. Både spillere, støtteapparat og foreldre til
kommende sesongs G15 (årgangen 1998-99) har erfaring
fra deltakelse på mange cuper, og vi har også deltatt i de
to siste års NM-sluttspill med mange 98-spillere. G15-laget
sesongen 2012-13 markerte seg svært positivt i klubben,
med gode sportslige resultater, men også med at mange
av spillerne trente yngre lag, og at foreldene la inn stor
innsats.

Freidigstua 20.08.2013

Freidigstua 20.08.2013

For avdelingen er dette en mulighet til å få arrangementerfaring, og samtidig en mulighet til klubbygging, med et NMsluttspill som engasjerer på tvers av lagene.

Freidigstua 20.08.2013
Freidigstua 20.08.2013
NY VIMPEL PÅ FJELLSÆTRA
Tekst & Foto:
Kjell Ivar Aune
20.08. 2013

Over: Forberedelser

elser

Under: Kaffegjengen er fornøyd

Tilskuerne bivåner
flaggheisingen.

ngen er fornøyd

nøyd

Over: Forberedelser!

Tilskuerne bivåner flaggheisingen.

Under: Forberedelser
Kaffegjengen er fornøyd.
Over:
FLAGGHEISING: FLAGGHEISING:
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fornøyd
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flaggheisingen.
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FLAGGHEISING:
Den gamle vimpelen
på Fjellseterstua
skiftes ut.
Kia 2008.2013

Kia 2008.2013

FLAGGHEISING:
Den gamle vimpelen
på Fjellseterstua
skiftes ut.
Kia 2008.2013

Kia 2008.2013

Tilskuerne
flaggheisin

HYLLKAK-FEST

Hyllkaka’s Årsfest 2013

Jon Arne Dybdahl fra håndballavdelinga
blir slått til Ridder. Han er mangeårig
økonomiansvarlig i håndball.

Mari Østgaard vår håndballdame
og Hovedstyrets sekretær mottar
Storkors.

Torid Kvaal Østerbøe blir slått til
Kommandør. Hun fikk utmerkelsen i
2007, men mottok den nå i oktober.

Thor Arne Falkanger fra Alpinavdelinga
mottar utmerkelsen Kommandør.
Han er leder i Freidig Freestyle.

I oktober hadde Den kongelige
Huusorden Hyllkaka sin årsfest.
Meget godt oppmøte og høy
stemning preget denne kvelden
som betegnes som en suksess.
Festen ble avhold i vår egen
storstue i Freidighuset.
Thor Weiseth også ble slått til
Kommandør, i tillegg til de fire som
er avbildet.

Hyllkakas Julelunch

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.

Vi minner om vår tradisjonelle julelunsj for medlemmene
på Fjellsætra tirsdag den 10. desember kl. 12.00.

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

Påmelding på E-post til Stormesteren: albrec@online.no
eller tlf. til Freidighuset: 73 90 07 55.

Ordenskollegiet i 2013 består av:

Påmeldingsfrist: Mandag den 2. desember.
Nærmere informasjon om arrangementene sendes kun ut via e-post,
så vennligst send din E-postadresse til freidig@freidig.idrett.no

Stormester:
Kansler:
Skattmester:
Seremonimester:
Penneknekt:

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

NY MEDALJE- OG POKALSAMLING
Da har vi i høst hatt storfint besøk på klubbhuset vårt. Kjell Hovik har donert sin samling med pokaler og
medaljer til oss. Vi setter stor pris på dette.

Vi anbefaler våre medlemmer
til å ta en titt på hans gjeve
samling, på lillestua
på Freidig-huset.
Vi har listet opp en god del av
hans meritter her.
En stor idrettsmann ser dere.
Tusen takk, Kjell!

VX
Kjell Hovik
12 Norske Rekorder
6 Norske Mesterskap
1 World Military Championship
30 Landskamper med seier 8 ganger
Internasjonale mesterskaper:
EM Stav
nr. 12
4.40 Beograd, YUG 15.09. 1962
			
World Military Championship
Stav
nr. 1
4.40 Brussels, Belgium 1963

VX

Norske rekorder:

30 landskamper
NOR-POL
ROM-NOR
NOR-POL
NOR-DDR
FRA-NOR
GBR NOR
NOR-DDR
NOR-FRA
NOR-SWE
SUI-NOR
SWE-NOR
NOR-BEL-DAN-ISL
NOR-ITA
NOR-DEN-ISL-AUT
NOR-TCH
FRA-YUG-NOR
BEL-NOR
NOR-YUG
NOR-SWE
NOR A-NOR B-DEN
NOR-NED
NOR-ENG
NOR-ROM
NOR-FRG
NOR-SWE
NOR-BENELUX
SWE-FIN-NOR
NOR-TCH
ITA-SWE-NOR
DDR-NOR

3.80
3.90
4.10
3.95
4.10
4.11
4.20
4.20
4.20
4.20
4.25
4.30
4.20
4.47
4.35
4.40
4.20
4.40
4.45
4.00
4.40
4.40
4.62
4.60
4.65
4.30
4.60
4.50
4.60
4.60

nr. 4
nr. 3
nr. 3
nr. 3
nr. 4
nr. 1
nr. 3
nr. 2
nr. 2
nr. 1
nr. 2
nr. 5
nr. 3
nr. 2
nr. 1
nr. 1
nr. 2
nr. 2
nr. 2
nr. 2
nr. 1
nr. 1
nr. 1
nr. 2
nr. 1
nr. 2
nr. 3
nr. 3
nr. 1
nr. 3

Oslo/Bislett
Bucuresti, ROM
Oslo/Bislett
Jena, DDR
Paris/Colombes, FRA
Hull, GBR
Oslo/Bislett
Oslo/Bislett
Oslo/Bislett
Bern, SUI
Göteborg, SWE
Oslo/Bislett
Oslo/Bislett
Oslo/Bislett
Oslo/Bislett
Paris/Charlety, FRA
Louvain, BEL
Oslo/Bislett
Oslo/Bislett
Oslo/Bislett
Drammen/Marienlyst
Bergen/Krohnsminde
Oslo/Bislett
Oslo/Bislett
Oslo/Bislett
Oslo/Bislett
Stockholm, SWE
Oslo/Bislett
Roma, ITA
Berlin, DDR

30.-31.08. 1956
13.-14.10. 1956
26.-27.08. 1957
29.-30.08.1957
21.-22.09. 1957
27.06. 1959
16.-17.07. 1959
06.-07.08. 1959
05.-06.09.1959
26.09. 1959
29.-30.06.1960
20.-21.07. 1960
03.-04.08.1960
12.-13.70. 1961
14.-15.08.1961
06.-07.09.1961
26.09.
1961
26.-27.06. 1962
24.-25.07. 1962
28.-29.08. 1962
26.-27.06.1963
24.-25.07.1963
27.-28.08.1963
14.-15.09. 1963
21.-22.09.1963
01.-02.07. 1964
08.-09.07. 1964
02.-03.09.1964
19.-20.09. 1964
24.09. 1964

4.32
4.35
4.40
4.45
4.47
4.50
4.53
4.55
4.60
4.62
4.65
4.70

Oslo/Bislett
Trondheim/Stadion
Trondheim/Stadion
Trondheim/Stadion
Oslo/Bislett
Oslo/Bislett
Trondheim/Stadion
Oslo/Bislett
Trondheim/Lerkendal
Oslo/Bislett
Oslo/Bislett
Trondheim/Stadion

02.70. 1960
09.06. 1961
25.06. 1961
04.07. 1961
13.07. 1961
03.70. 1962
04.09. 1962
08.07. 1963
17.08. 1963
28.08. 1963
21.09. 1963
03.70. 1964

Norgesmesterskap:
Stav
Stav
Stav
Stav
Stav
Stav
Stav
Stav
Stav

Sølv
Sølv
Bronse
Gull
Gull
Gull
Gull
Gull
Gull

3.70
4.00
3.80
4.15
4.10
4.35
4.35
4.60
4.60

Stavanger/Stadion
Bergen/Krohnsminde
Trondheim/Stadion
Hamar/Stadion
Sarpsborg/Stadion
Bergen/Krohnsminde
Drammen/Marienlyst
Trondheim/Lerkendal
Gjøvik/Stadion

17.-19.08.
16.-18.08.
01.-03.08.
14.-16.08.
12.-14.08.
18.-20.08.
17.-19.08.
16.-18.08.
21.-23.08.

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

Nordisk mesterskap:
Stav nr. 3
Stav nr. 6

4.45
4.20

Oslo/Bislett
Göteborg, SWE

31.07.
1961
30.07.-01.08 1963

GRÅKALLEN VINTERPARK

statusrapport:

gråkallen vinterpark
I november i fjor, vedtok Bygningsrådet (v/Formannskapet) med 9 mot 2 stemmer at Byplankontoret skulle
utarbeide en reguleringsplan for Gråkallen Vinterpark.
Byplankontoret har deretter i løpet av vinteren og våren
utarbeidet et forslag til reguleringsplan basert på planforslaget fra Trondhjems Skiklub, sp.kl. Freidig, NTNUI
og Sør-Trøndelag Skikrets. I første byggetrinn bygges en
vinterpark med bakker for alpint, freestyle og snøbrett på
nordsiden av Litj-Gråkallen. Der er planlagt en seksseters
stolheis, samt en dobbel barneheis opp til anleggets P-plass
som vil ligge ved Fjellseterveien mellom Storsvingen og
Fjellseter. I andre byggetrinn bygges ett skitrekk i Nordrenna på nordøstsiden av Gråkallen. Vinterparken vil for en
stor del basere seg på gamle nedfartsløyper som nesten
ikke er i bruk, Rustadrenna, Udbyeløypa og Nordrennaløypene, samt Instruktørbakken.
Byplankontoret har i sommer hatt reguleringsplanen ute til
høring, og jobber nå med å bearbeide høringsuttalelsene
for å legge reguleringsplanen fram for Bystyret. Kort
fortalt har det fra idretten kommet kun positive høringsuttalelser, mens naturvernhold som ventet har vært i
mot. Fylkesmannen er også negativ basert på den uheldige konsekvens han mener prosjektet vil ha på natur- og
friluftsverdiene i området.

Vi er spesielt skuffet over at Fylkesmannen bare ser på
negative konsekvenser for miljø, uten å vektlegge anleggets potensiale for økt fysisk aktivitet blant barn og unge.
Det er en kjent sak at det er en negativ utvikling av barn
og de unges helse, med stort frafall fra idretten i løpet av
tenårene. Vi mener at av 40.000 forventede besøkende,
vil 90% være egenorganiserte, populære barne- og
ungdoms-aktiviteter, bl.a. på snøbrett og twintip-ski.
Viktig at nærheten til byen vil gjøre anlegget lett tilgjengelig
med buss.
Heldigvis er flertallet av politikerne positive og ifølge tidsplanen skal Vinterparken opp til behandling i Bystyret nå
før jul. Parallelt med dette jobber vi med finansiering og
organiseringsmodell for prosjektet, samt konsesjon fra
NVE på vannuttak for snøanlegget. I verste fall vil en
innsigelse fra Fylkesmannen kunne forsinke eller stoppe
planene. I så fall vil kommunen måtte anke saken inn for
Miljøverndepartementet. Det er vel for optimistisk å tro
på byggestart neste år, mer trolig i 2015, med åpning til jul
om to år? Det blir spennende å se hva som skjer i tiden
som kommer!
Ingar A. Hynne, Samarbeidgruppen for Gråkallen Vinterpark
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fotball

VI TRENGER FLERE
STYREMEDLEMMER
Har du lyst til å gjøre en innsats for Freidig Fotball og
være med og påvirke utviklingen av Freidig Fotball og
Skandia Cup? Da trenger vi akkurat deg.
Noen av nåværende styremedlemmer takker av etter
flere års iherdig innsats, og vi trenger derfor engasjerte
og motiverte foreldre som kan være med og drive oss
videre.
Freidig Fotball har solid økonomi, høyt aktivitetsnivå,
aktive barn og foreldre og Norges beste fotballcup for
barn og unge!
Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med styreleder Are
Bergquist (are.bergquist @gmail.com eller Mona på huset
(medlem @freidigfotball.no)

Freidig Fotball trenger banemannskap.
Gjerne noen med erfaring fra banebrøyting.
Vi garanterer et trivelig miljø og god kaffe!

Spillerne på J04 er en ivrig jentegjeng som nå begynner
å vise takter til å bli et kommende storlag. Treningsoppmøtet har vært veldig stabilt i år og fokus,innsats
og humør er absolutt på topp når vi er samlet. Vi har
nylig avsluttet en vellykket 2013-sesong hvor vi har
deltatt på sonecuper og et par andre cup’er.
Antallet spillere har i løpet av sesongen økt fra 20 stk
til nå knapt 30 stk noe som er svært gledelig. Planene
for neste sesong vil være å spille siste sesong med
sonecup for mini samt kanskje delta på noen cuper
hvor vi melder opp et eller flere lag til årsklassen over
for å prøve 7-fotball.
Trenerne; Hilde Sve, Thomas Galåen, Gisle Woldseth
og Peter Ibsen

N M G U LL FO R RB K G 16

Velkommen til en
hyggelig handel!
Coop Mega er middagsspesialisten!
3% kjøpeutbytte
for TRONDOS-medlemmer

Dette bildet er av tre flotte gutter som tidligere slet
ut sine fotballsko på Freidigbanen. Den ene så sent
som i fjor. De er nå stolte vinnere av NM-gull for G16.
20. oktober spilte de mot Stabæk på Lerkendal og
vant 3-2.
Fra venstre: Andreas Klausen Helmersen, Lionel
Kamanzi, Henrik Selnes.
Tekst: Anne Mette Klausen - Foto: Erik Prytz Reitan

FOTBALL

Nytt kunstgress på
Freidigbanen I 2014!
Dekket på banen er utslitt, men som vi orienterte om tidligere må det passere 10 år før vi kan legge nytt dekke
med tippemiddel tilskudd. Ettersom tilskuddet utgjør 30% av kostnadene inntil 1 MNOK kroner må vi avvente
2014 og 10 årsfristens utløp. Nå er det klarlagt at dette kommer i orden. Styret har derfor bedt om anbud på nytt
dekke fra de 3 største leverandørene av kunstgress. I den samme anbudsrunden vil vi også sjekke ut muligheten
for oppvarming av banen slik at vi kan ha god vinter åpen bane uten at dekket blir ødelagt av den grunn. Når vi får
inn tilbudene vil vi gjøre en samlet vurdering av økonomi, bruksmuligheter, kvalitet, slitasjestyrke etc før klubben
bestemmer seg endelig. Målet er å få dette på plass senest i løpet av sommerferien 2014!

Uansett blir dette en krevende øvelse for klubben
økonomisk. Derfor vil vi maksimere dugnadsinnsatsen i
forbindelse med det nye dekket og bistå de som legger
det slik at det blir rimeligst mulig for klubben uten at det
går utover kvaliteten. Dugnadene vil bli fordelt på lagene.
Videre vil vi igjen oppfordre alle medlemmer til å kjøpe
aksjer i kunstgresset vårt.
Gå inn på www.freidigfotball.no for å holde deg oppdatert
og registrer deg der med din andel!
Hver krone som kommer inn gjør at vi kommer nærmere
målet om både nytt dekke og oppvarmet bane til neste år.

Kunstgress på grusbanen
Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) og Trondheim kommune (TK) har hatt flere møter for å avklare forholdene
knyttet til nytt kunstgressdekke også på grusbanen slik vi
har snakket om. STFK (eventuelt Trondheim kommune)
og Strinda VGS ønsker i tilfelle primært å benytte banen
på dagtid mandag – fredag frem til kl 1600. STFK har gitt
uttrykk for at de ønsker å bygge banen i 2014 og komme
i gang tidlig neste år med tanke på liming av gresset. I
bruksavtalen må bruken av banen etter kl 1600 reguleres.
Her kommer breddefotballen inkludert Sp.kl. Freidig inn
i bildet. Ny isflate legges mest sannsynlig ved parkeringsplassen, forutsatt at denne utvides/ordnes til.
Ansvarlige i kommunen følger denne saken tett og gir
uttrykk for at hvis dette ikke blir å fungere, må TK ta
ansvaret selv med å bygge banen i samarbeide med
Sp.kl. Freidig. Vi må understreke at her er ikke noe
besluttet endelig ennå - så dere må ta dette som er
foreløpig løypemelding om de ønskene både STFK,
TK og Freidig har.
Når alt dette er på plass blir det endelig gode forhold for
alle lagene til Freidig!

K lu b b e n t re

nge r c a è n m
il li o n k ro n e
- i t il le g g t il
r
e g e n k a p it a
l
fo r å by t t e
b a n e d e k ke
t.

V i ønsker
jo
å s ikre ungenealle
de beste tren våre
ings f or h oldene
!

V il d u h je lp
e o s s å by
e g e n k a p it a g g e o p p
le n ?
D et ka n d

u g jø re ve d
å k jø p e a n d
á k r 3 0 0 ,- i k
e ls b rev
u n st g re ss b a
n e n , og d et
se lv fø lg e li g
er
a n le d n in g ti
l å k jø p e fl e
a n d e le r. M e
re
d g o d o p p sl
u tn in g k la re
vå r t m å l o m
r vi
e n ege n ka p
it a l p å 1 m il li
Din støtte til
on !
Kunstgressban
en sender du
Sportsklubbe
:
n Freidig, Bok
s 4642 Valen
7451 Trondhe
ti
n
ly
st,
im. Konto nr
4200 03 2762
Merk innbetal
4
.
ingen Freidig
Kunstgress.

V i o p p fo rd re
r o g så v å re
m e d le m m e
å p rø ve å se
r om
lg e in n b a n e
re k la m e .
S e v å re n e tt
si d e r fo r fo
r m at & p r is
e r.

VinterÅPEN BANE
Som i fjor bestreber vi holde banen vinteråpen fra
ca 20. januar og utover (når kvallik kampene starter).
Med uforutsigbare trøndersk vintervær er det imidlertid
umulig å garantere supre forhold hele tiden, men:
Vi skal gjøre så godt vi kan med det utstyret
vi har tilgjengelig.
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SKANDIA CUP

SKANDIA CUP

NORGES NEST STØRSTE FOTBALLTURNERING
K
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MINI CUP
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lørdag 21. og søndag
22. juni, 7-10 år

T
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Kortene bestilles eventuelt for hele laget, kostnaden vil bli
belastet lagsregnskapet.
Også de som ikke har kort får både medalje og diplom (men
da diplom uten lagbilde).

!

Lagene spiller alle sine kamper
enten lørdag eller søndag på Lade
Idrettsanlegg.
Nyhet! Mini Disco med show i Autronicahallen lørdag 21. juni.
S

G
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Priser og kort for lag i Freidig Fotball:
Påmeldingsavgift for lag som ikke kjøper Mini Kort er kr 1500,-.
Påmeldingsavgift for lag som kjøper Mini Kort er kr 900,-.
Avgiftene betales av Freidig Fotball.
Mini Kort koster kr 200,- pr. person og inkluderer (ordinær
pris kr 250,-):
Diplom med lagbilde.
Jubileums T-skjorte.
Fri adgang til Mini Disco og til finaledagen for de “store” fredag
27. juni.
Kortene bestilles eventuelt for hele laget, kostnaden vil bli
belastet lagsregnskapet.

HOVED CUP
fra mandag 23. juni til fredag 27. juni, 11-19 år
Påmeldingsavgiften betales også her av Freidig Fotball. Uten
kjøp av C-kort er den på kr 3000,- med kjøp av kort kr 2200,-.
C-kort koster kr 300,- pr. person og inkluderer (ordinær pris
kr 350,-):
Diplom med lagbilde
Jubileums T-skjorte
Fri bruk av shuttlebuss mandag-torsdag
Fri adgang til Beach Party på mandag (eller et vanlig badebesøk
i Pirbadet ellers i uka), Disco i Autronicahallen på tirsdag og til
finaledagen fredag 27. juni.

Link til påmeldinga er allerede klar!
Se info på www.skandiacup.no

NB! Nye klasser i 2014, se websidene under “turnering klasse- inndeling”.
Det jobbes for fullt med å få flere tilreisende lag til cupen, og i
tillegg planlegges det en konsert og en seremoni i forbindelse
med 40 års jubileet. Informasjon blir å finne på websidene
etter hvert som ting blir klare.
DUGNAD UNDER CUPEN
Godtgjørelsen for dugnadsinnsatsen under cupen i 2013 er
overført til lagene og framkommer i regnskapene. Det er veldig stor forskjell på hvor mye de ulike lagene bidrar til cupens
avvikling. Når vi i januar sender ut dugnadsoversikt for cupen
i 2014 til alle fotball-lagledere håper vi at alle føler eierskap til
og stolthet over cupen vår, og at det jobbes hardt internt for å
skaffe bemanning til de oppgavene som må løses. Denne gangen vil det bli satt en frist for tilbakemelding. De oppgavene
ingen i fotballgruppa har tatt på seg når fristen utløper vil bli
tilbudt de andre avdelingene i Sportsklubben Freidig.
HOVEDKOMITEEN FOR 2014 ER PÅ PLASS
Randi Storsve Lundquist, Mona Østgård, Georg Mikalsen,
Arnt Omar Bakken, Pål Sarheim, Morten Røste, Lasse Boberg,
Sigurd Harby, Terje Olsen, Arve Holm, Merete Verstad og
Anna Estenstad er med i komiteen. I tillegg har vi med oss
følgende assisenter; Solveig Martinsen, Kjartan Floer, Torgeir
Berg Lunder, Randi Skogseth og Sissel Piene.
Alle er godt i gang med sine arbeidsoppgaver.
Med vennlig hilsen Randi Storsve Lundquist,
leder for Skandia Cup. E-post freidig@freidig.idrett.no
Telefon 73 90 07 55 - Mobil 979 00 323

40 ÅR I 2014!

annonser

Lykke til
med Skandia Cup !

Adresseavisens Reklameavdeling

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

Vi leverer og monterer:
Alt av låser og beslag • Låsesystemer • Alarmer
Adgangskontroll • Kameraovervåking • Porttelefon
Dørautomatikk

Ingvald Ystgaardsvei 23, Trondheim
Tlf. 73 89 30 00
E-post: trondheim@kaba.com
Surveillance

MøllerUndall

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

støtter du OS S ?
Når du leverer inn din spillekupong sier du
at du gjerne vil støtte Freidig Sportsklubb!
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Retur: Sportsklubben Freidig
Postboks 4642, 7451 Trondheim

KLUBBKOLLEKSJON
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412,ADIDAS FREIDIG JAKKE
Før SR 599,-

SR 149,-

134,-

ADIDAS T-SKJORTE

Før SR 199,- Før JR 179,-

SR 262,-

262,-

ADIDAS WINDBREAKER

Før SR 349,- Før JR 349,-

SR 97,-

97,-

ADIDAS STRØMPER
Før 129,-

224,ADIDAS LITEN BAG
Før 299,-

374,-

SR 374,-

299,-

ADIDAS BUKSE

Før SR 499,- Før JR 399,-

SR 299,-

BOLIG

224,-

ADIDAS FREIDIG DRAKT

Før SR 399,- Før JR 349,-

SR 224,-

187,-

ADIDAS SHORTS

ADIDAS STOR BAG

Før SR 299,Før JR 249,-

Før 499,-

KLUBBTRYKK 85,- NAVN OG INITIALER 50,-

G-SPORT LEFSTAD

TRYM

Tlf. 73 83 12 00

BRU K
G -SPORT
DU OGSÅ!
Klubben har signert en topp
samarbeidsavtale med
G-Sport/Adidas.
Denne gir klubbens medlemmer
gode rabatter og egne handleuker for innkjøp av sportsutstyr.
Fotball-, håndball- og innebandyavdelingen har tatt i bruk sin felles
spilledrakt.
Alpint får god tilgang til utstyr
gjennom G-sport’s leverandører.
Orientering har nå flotte
muligheter på sko og tøy.
Skandia Cup og Tordenskioldkomiteene er også med i avtalen
som varer helt fram til
31. desember 2016.

LU E
Fås kjøpt på
klubbhuset
for kr 200,-

