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Her er Freidig Innebandy G15 som deltok i NM i april. Sølv-vinnerne gjorde en fenomenal innsats!

stolt arrangørklubb !

TI Rs dag 1 3 . mai

NDIA CU
P
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SK

M I N I C U P: 2 1 .-22 . J U N I
H OVE DC U P: 2 3 .-27. J U N I

TORDE NSKIOLDLØPET FOR 35. GANG - N M FRE ESKI - N M IN N E BAN DY G15 - SKAN DIA CU P FOR 40. GANG
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ANNONSER

Lær barna at penger
ikke vokser på trær
Penger kan være abstrakt for barn. Når
pengene ”befinner seg” inne på et kort kan
det virke enda rarere. Likevel mener vi det
er viktig at barn forstår vår moderne hverdag. Det er slik de vil lære.
I tillegg er det andre praktiske fordeler med
et eget bankkort for barn. Barnet kan betale
akkurat når behovet oppstår. Mistes kortet
blir ikke pengene borte. Foreldre kan følge
med på barnets konto i nettbank og
mobilbank. I tillegg til at kortet
er gebyrfritt og har en
øvre beløpsgrense.
Les mer på smn.no

LEDER’N

formannEN har ordet
Kjære Freidig-venner
Etter en heller snøfattig vinter med lite skigåing for undertegnede har våren slått til for fullt. Aktiviteten på Freidigbanen og andre arenaer er stor. Det er spesielt gledelig at vi endelig har fått
en felles Freidigkolleksjon som virkelig synes. Vi har gjennom G-Sport avtalen fått et stort utvalg
av produkter. Freidigfarvene i rødt, gult og grått er basis. Under miljøkvelden på Huset ble det
investert i mye nytt utstyr. Flott at så mange stilte opp! Takk til primus motor Mona!
De som fortsatt ønsker å kjøpe Freidigprodukter, kan gjøre det gjennom avdelingenes materialforvaltere eller ta en tur innom G-Sport Lefstad.
For et år siden oppfordret jeg alle avdelinger om å gjøre en innsats for å få medlemmer til å stille under klubbens fane i
Borgertoget 17. mai. Resultatet var svært skuffende!
I år får vi «brette opp armene» og mobilisere! Nå kan vi profilere oss med nye felles klubbdrakter. Vi er en av Trondheims
største klubber i medlemsmasse. Skandia Cup er Norges nest største fotballturnering og feirer 40 år i 2014. 17. mai er en
enestående mulighet til å vise seg fram! Den bør være et utstillingsvindu for klubben vår. Hermed er dere utfordret.
Fotballavdelingens egen turnering, Skandia Cup, ser ut til å være i godt gjenge i jubileumsåret. Deltakerne vil nok igjen prege
både kamparenaer og bybilde så lenge turneringen pågår. Vi får håpe på mange gode kamper i beste Fair Play-ånd.
Jeg ønsker både spillere og ikke minst den utrettelige arrangørstaben med Randi i spissen lykke til!
Sportsklubben Freidig hadde en utøver med under OL i Sochi. Jon Anders Lindstad ble nr. 13 i Halfpipe, en utrolig sterk
prestasjon i sin OL-debut. I slutten av mars vant han NM som ble arrangert i Oslo. Gratulerer!
Freestyle i Freidig gjør det meget sterkt både som utøvere og arrangør. Sp.kl. Freidig var arrangør av årets NM. Snømangel i
Vassfjellet gjorde at arrangementet ble flyttet til Oppdal. Omtalen var at Freidiggjengen leverte et upåklagelig flott arrangement samtidig som våre utøvere kom på pallen. Sterkt!
All ære også til våre innebandy gutter 15 som tok en sterk andreplass i NM. Sølv etter Slevik som ble mestere, smaker
veldig godt! Gratulerer!
Tirsdag 13. mai går Tordenskioldløpet av stabelen. Arrangementet er fortsatt en viktig fellesdugnad for våre avdelinger.
Ut fra tildelte arbeidsoppgaver gir arrangementet noen kjærkomne kroner til alle avdelingene. Årets løp har en helt ny
løypetrase. Det blir spennende å se hvordan den vil bli tatt imot av løperne. Vi får håpe på at trenden med økt deltakelse
fortsetter. Godt vær er bestilt.
Innledningen til skoleferien er preget av at lagidrettene våre deltar i turneringer både nært og fjernt. Utøverne representerer Freidig på en god måte. Det er positive bidrag til å skape godt lagmiljø samtidig som det er en fin avveksling fra
ordinære kamper i serien. Å spille i Freidigfargene forplikter.
Naturen er nå på sitt beste. Jeg oppfordrer klubbens medlemmer til å benytte skog og mark, fjell og sjø som arena for fysisk
aktivitet. Det gir energi til kropp og sjel!
Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god og velfortjent sommer!

Ulf-Erik Hansen

klubbens HISTORIE ER NÅ SAMLET
Vi har samlet inn bilder, avisutklipp og diverse papirer som vi nå har
overlevert til Byarkivet på Dora, slik at vår historie oppbevares trygt.
Alt blir i løpet av året 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. Vi oppfordrer derfor
alle våre medlemmer som fortsatt har noe liggende hjemme om å
levere dette inn på Freidighuset. Takk til Per Bue, Svein Erik Strand,
Ulf-Erik med flere for den store innsatsen.
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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

Kjetil Aagesen

92241797

ketilaag@gmail.com

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

UTLEIE
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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,-

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

Foto: Kjell Erik Berg
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TEAMBUILDING FOR FOTBALLJENTENE

Tekst: Randi Boe og Hans Petter Rønning
Foto: Jan Olav Nilsen
Sikre mottak, presise pasninger og skuddtrening var blant
ingrediensene da
Freidigs fotballjenter
var samlet på Arena
Meråkers flotte innendørsanlegg 22.-23.
mars. I fjor hadde
99/00 årgangen et
vellykket opphold i
Meråker og i år fikk
vi med oss hele 70
jenter i alderen 12-16 år.
De fikk virkelig testet
formen og skuddfoten
gjennom to hektiske
dager med to treningsøkter hver dag.
I tillegg fikk jentene
utfordret samspillet og
lagånd internt og på
tvers av lag og alder.
Freidigs egne trenere
og oppmenn stod bak opplegget som hadde både sportslig
og ikke minst en sosial profil. I tillegg til treningsøkter var
det lagt opp til gruppeøvelser i teambuilding og quiz.
Gode måltider ble servert i kantina, og med godteri-

fotballjenteNE
mobiliserTe

handel på nærbutikken og overnatting på sovesaler ble
helga preget av mye gøy og sosialt samvær. Lørdag kveld
ble det flotte premier til alle for innsatsen under teambuildingen/quiz og vår medbrakte fotograf viste rykende
fersk film av de
sportslige og mindre
sportslige aktivitet
fra dagen som hadde
gått, noe jentene
satte stor pris på.
Samlingen avsluttet
med turnering mellom årsklassene, med
en innsats på minst
100% .
Slitne, men blide
jenter dro hjem
søndag ettermiddag, og den eneste
kritiske kommentaren vi hørte i løpet
av de to dagene var;
hvorfor dro vi ikke
hit rett etter skolen
på fredag?
Vi vil takke jentene for flott innsats og eksemplarisk oppførsel hele helgen. En fryd å dra på tur med slike Freidigjenter. Dette gav mersmak og vi voksne er skjønt enige om
at dette skal vi gjenta til neste år =)

I MERÅKER
før ÅRETS
sesongstart

Foto: Ole Petter Bjørseth

SKANDIA CUP

SKANDIA CUP

NORGES NEST STØRSTE FOTBALLTURNERING

Mini Cup
MJ10, MJ08, MG10 og MG09 spilles lørdag 21. juni.
MJ09, MJ07, MG08 og MG07 spilles søndag 22. juni.

Hoved Cup
Mandag 23. til fredag 27. juni (kun A-finaler den siste dagen).

Priser og kort for lag i Freidig Fotball:
Påmeldingsavgift for lag i Mini Cup uten kjøp av Mini Kort er
kr 1.500,-.
Påmeldingsavgift med kjøp av Mini Kort er kr 900,-.
Påmeldingsavgift for lag i Hoved Cup uten kjøp av C-kort er
kr 3.000,-.
Påmeldingsavgift med kjøp av C-kort er kr 2.200,-.

Mini Kort pris til Freidiglag kr 150,- pr. stk. (ordinært kr 250,- )
- inneholder diplom med lagbilde, jubileums T-skjorte, fri
adgang til disco og til finalefredagen for «de store».
C-kort, kr 250,- pr. person (ordinært kr 350,- ) - inneholder
diplom med lagbilde, jubileums T-skjorte, Beach Party eller
badebesøk i Pirbadet, fri adgang til disco og til finalefredagen,
fri bruk av shuttlebuss mandag-torsdag.
Påmeldingsavgiften vil bli dekket av Freidig Fotball avdeling.
Kortene belastes lagsregnskapene.

PENGEPREMIER
I 11’er KLASSENE
B: GUTTER 15-16 ÅR
GITT AV TINE
J: JENTER 15-16 ÅR
GITT AV DIPLOM-IS
Kr 20.000,til gullvinnerlaget
Kr 10.000,til sølvvinnerlaget

Påmelding : www.skandiacup.no
På første side, øverst til høyre
finner du knapp til «Påmelding»
og «Påmeldingsguide». Her bestilles også kort. Her finnes også
til enhver tid oppdatert liste over
påmeldte lag i de ulike klassene. Når
du melder på ditt lag, motiverer det
andre til å gjøre det samme!

MYE MORO på Lade Idrettsanlegg. Besøk av Labb og Line,
hoppslott, shootout, rebounder, kompiscup, konkurranser,
sport shops, kiosker og grill point.
DISCO i Autronicahallen for 7-10 åringene lørdag 21. juni kl.
18.00-20.00 og for 11-19 åringene tirsdag 24. juni kl. 19.00-21.00.
Inkludert i Mini Kort og C-kort, de uten kort kan kjøpe billett
i Infobua på Lade eller ved inngangen til en pris av kr 50,-.
BEACH PARTY i Pirbadet for 11-19 åringene mandag kl.
20.00-22.30. På www.skandiacup.no første side ligger det
link til Hoopla billettservice. Her kan hver enkelt gå inn og
bestille og betale billetter, pris pr. billett er kr 100,-. De med
C-kort kan velge fri adgang til partyet i stedet for et ordinært
badebesøk (vi tar kontakt for avtale om dette på forhånd),
da trenger man ikke gå inn på Hoopla for å registrere seg.
Forutsatt at det er billetter igjen vil de uten kort kunne kjøpe
billetter i Infobua på Lade når cupen har startet eller ved
inngang til arrangementet. Kun de med Skandia Cup deltakerbånd (alle spillere får det) får adgang.
HIP HOP KONSERT MED DANSEGRUPPA RAW, DEN
SVENSKE RAPPEDUOEN MEDINA OG SELVESTE
SIRKUS ELIASSEN Vi feirer vårt 40 års jubileum med Hip
Hop konsert på Clarion Hotel & Congress onsdag 25. juni kl.
19.00-21.00. I storsalen skal vi samle 2000 publikummere fra
Skandia Cup. Spillere i alle aldre, lagledere, søsken, foreldre og
venner kan kjøpe billett, til en pris av kr 150,-. Det ligger en
link til Hoopla billettservice på første side på www.skandiacup.no Her kan hver enkelt eller laget gå inn og bestille og
betale billetter. Forutsatt at det er billetter igjen vil man også
kunne kjøpe billetter i Infobua på Lade når cupen har startet
eller ved inngang til arrangementet.
Med vennlig hilsen Randi Storsve Lundquist, leder for Skandia Cup.
Mail randilundquist @ gmail.com. - Tlf 73 90 07 55
Mobil 979 00 323

PÅMELDINGSFRIST 26.05.14 - Rett etterpå settes kampoppsettet.
OBS: Vi kan ikke ta imot påmeldinger etter fristen!

ARRANGERT AV KLUBBEN I VÅRT HJERTE SIDEN 1975!

40 ÅR
I 2014!
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40
år

- MULIGHETER FOR EKSTRA INNTEKTER
TIL LAGET ELLER AVDELINGEN !

1975
-2

VI TRENGER DUGNADSHJELP
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SKANDIA CUP

For å få til en k nirkefri gjennomføring av Norges nest største fotballcup for barn og ungdom og Midt-Norges
største breddeidrettsarrangement for den aktuelle aldersgruppen er vi avhengig av en massiv dugnadsinnsats.
I år er vi tidlig ute, og alle fotball-lag har allerede fått sine dugnads-oppgaver - forhåpentligvis i samsvar med lagenes egne ønsker
om antall timer. Mer enn 2000 dugnadstimer er allerede dekket inn, men fremdeles mangler vi mannskap til 8-900 timer.
Derfor ber vi nå om at de lagene som ved nærmere ettertanke ser at de kan ta på seg flere timer, og andre avdelinger/lag i
Sportsklubben Freidig som ønsker å gjøre en innsats, så fort som mulig melder i fra til randilundquist@gmail.com om hvilke oppgaver de kan ta på seg. Lag eller avdeling får kr 100,- pr. person pr. time overført i løpet av august måned, slik at man allerede i år
kan nyte godt av innsatsen.
NB! Detaljert oversikt over oppgavene som mangler bemanning ligger på Freidig Fotball sine hjemmesider.
SISTE FRIST FOR TILBAKEMELDING ER TIRSDAG 20. MAI
Vi trenger lag/avdeling, dato, dag, tid, oppgave samt navn, mobil og epostadresse til de som skal utføre oppgaven.
Sendes til epost randilundquist@gmail.com
Vi ber også de som ønsker seg en sommerjobb under cupen om å ta kontakt. Sommerjobbere må minimum være fylt 16 år i
løpet av 2014, og de under 18 må ha tillatelse fra sine foreldre.

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 !

INNEBANDY

Tigers Cup i Drammen 21.-23. mars 2014
Freidig innebandy var også i år representert på den årlige Tigers Cup i Drammen, en nasjonal turnering i innebandy for
juniorer. Dette er en god arena for kamptrening og cupspill for aldersbestemte lag.
G15 dro sammen med G11, trenere og lagledere med buss til Drammen fredag morgen. G15-lagene hadde kamper
allerede samme kveld.
G11 spilte tre gode kamper, der den siste ble kronet med 2-0 seier over hjemmefavoritt Nor92.
G15-2 spilte også tre fine kamper, men det ble dessverre ingen seier denne gangen.
Freidig G15-1 vant alle sine kamper i puljespillet med god margin. Gikk videre til kvartfinale, der de vant 5-0 over
Fredrikstad. I semifinalen slo de Øreåsen 4-2. Så møtte de Slevik i finalen, hvor Freidig til slutt tapte 8-6 etter en veldig
jevn og spennende kamp.
Guttene har hatt ei flott helg, både sosialt og sportslig. Alle lag var ivrig publikum på hverandres kamper der det var
mulig. Litt slitne var de nok da de kom hjem til Trondheim kl 5.00 påfølgende mandag.
Vi på tilskuerbenken har også hatt ei flott helg i Drammen, med spenning fra morgen til kveld.
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innebandy

Freidig G15-1 kom på 2. plass i Tigers Cup i år og får her sin
velfortjente medalje og pokal.
Tekst: Lise Løvseth og Hilde Remman Paulsen
Foto: Henning Truslew Gulliksen, Camilla Ringstad, Nils Andreas
Thommesen og Hilde Remman Paulsen

Klubbens diplom til Atle Haarby
Hovedtrener for G15, Atle Harby, fikk tildelt klubbens diplom ved årsmøtet i Sportsklubben
Freidig.
Atle fikk diplomet for å ha fulgt sitt lag fra barneidrett og inn i junioridretten. Han er en svært
god lagbygger som formidler Sportsklubbens holdninger om så mange som mulig skal være
med så lenge som mulig. Dette har resultert i minimalt frafall av spillere på alderstrinnet
14-16 år, som normalt opplever stort frafall i organisert idrett. Årsaken er at hovedtrener har
skapt en god balanse mellom ambisjoner, fellesskap og idrettsglede. Han har også lagt til
rette for at spillerne kan delta og prestere i andre aktiviteter innad og utenfor Freidig med
tilsvarende gode holdninger.
Harby har med sitt lag oppnådd finalespill tre ganger i Tigers Cup. Solid arbeid over flere år ble i sesongen 2012/2013
kronet med NM sluttspill i Stavanger. Laget fikk tildelt NM sluttspill i Trondheim 2014 med Freidig innebandy som
arrangør. Primus motor bak dette er Atle Harby.

INNEBANDY

NM G15
Freidig arrangerte i år NM for G15 helga 5.-6. april. Kampene foregikk
i Rosenborghallen og Munkvollhallen. Alle ti lag spilte fire kamper i
puljespill, hvor de to beste lagene i hver pulje gikk videre til semifinale.
Freidig vant 3-2 over Nor92 i sin første kamp. Kamp nummer to endte
uavgjort, 4-4 mot Sarpsborg. De to siste kampene vant Freidig, 4-0 over
Grei og 4-1 over Sola.
Søndag ble semifinalene spilt. Freidig vant 5-3 over Gjelleråsen, mens
Slevik vant 8-7 over Nor92 på Sudden death.
Freidig spilte gode kamper i Trondheim, løftet fram av et entusiastisk
hjemmepublikum.
NM-arrangementet i Trondheim ble en suksess. Vi fikk flere positive
tilbakemeldinger fra lagledere og foreldre, både under og etter
arrangementet.
Tusen takk til våre sponsorer; Trafikksikker, Okkenhaug Bil, Santa Maria,
Tine, Bunnpris & Gourmet Tyholt og Skipnes Kommunikasjon.
En ekstra takk til Santa Maria som sponset all mat under både Tigers
Cup og NM i Trondheim, og tusen takk til Den Kongelige Huus-orden
Hyllkaka, Freidig Fonds, Trym Bolig, SpareBank1 SMN og Okkenhaug Bil
som ga ekstra støtte til finaleturen.
Helga etter, lørdag 12. april, ble finalen mellom Freidig og Slevik spilt i
Ekeberghallen i Oslo.
Freidig åpnet best og ledet 3-0 etter bare seks minutter. Slevik slo raskt
tilbake og ledet 5-4 til første pause.
Neste periode endte uavgjort med 3 mål til begge lag. Tavla viste 8-7 til
Slevik da lagene gikk til sin andre pause.
I siste periode scoret Slevik på alle sine sjanser og vant kampen 14-8
over Freidig, og ble dermed norgesmesteren i G15 i 2014.
Slevik greide å holde et høyere tempo gjennom kampen med sine tre
rekker mot Freidig sine to. I tillegg ble kapteinen, en av nøkkelspillerne
til Freidig, skadet i midten av andre periode og måtte stå over resten av
kampen.
Andreplass i NM er flott, og guttene har med dette blitt historiske.
Freidig G15 er første guttelag fra Trondheim som har klart å kvalifisere
seg til NM-finale.
Det har vært utrolig spennende å følge dem, jeg gleder meg til
fortsettelsen...

Tekst: Hilde Remman Paulsen
Foto: Henning Truslew Gulliksen og Hilde Remman Paulsen
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INNEBANDY & GRÅKALLEN VINTERPARK

Sluttspillfinale innebandy G15
G15 ble kretsmestere da de
vant 7-1 over Trygg/Lade i
sluttspillfinalen i innebandy i
Klæbuhallen lørdag 26. april.

Bak fra venstre: Brage, Mats,
Jørgen, Jostein, Martin, Jostein,
Aleksander og lagleder Sigurd.
Foran fra venstre: maskot Lars
med pokalen, Bendik, Tobias,
Jone, Preben og Jakob.
Foto: Hilde R. Paulsen

gråkallen vinterpark
I statusrapporten for Vinterparken i forrige nummer av medlemsbladet, skrev vi at reguleringsplanen var ferdig utarbeidet av
Byplankontoret og saksframlegget skulle opp til behandling i Bystyret før jul. Dessverre gikk det ikke slik, idet Byplankontoret i
ellevte time bestemte seg for å utsette saken da det ikke forelå konsesjon for uttak av vann fra Kobberdammen for snøanlegget. De hadde tidligere sagt det var tilstrekkelig at konsesjonen fra Direktoratet (NVE) forelå før byggestart.
Men NVE ville imidlertid ikke gi konsesjon nå uten at det forelå en konsekvensundersøkelse for bekken fra Kobberdammen,
Ilabekken. Dette ble så ordnet på rekordtid av Norconsult da det heldigvis forelå data for vannføringen ut av Kobberdammen
for flere år tilbake. Likevel kunne ikke NVE love at de kunne gi konsesjon før sommeren.
For å kunne behandle saken før sommeren, ville Byplankontoret da at vi skulle legge fram nytt driftsbudsjettet for Vinterparken
uten snøanlegg. Helt uaktuelt å investere så mye i heiser og bakker uten et snøanlegg mener vi, og avslo å legge fram nye tall.
Nå er imidlertid bestemt at saken likevel legges fram for Bystyret i juni, og uten å vente på vannkonsesjon! Da har det gått seks
år siden det ble kjent at Forsvaret skulle legge ned militærleiren på LitjGråkallen, og vi skrev til kommunen at vi ønsket innregulert et alpinanlegg i den nye områdeplanen Gråkallområdet.
Ingar A. Hynne
Samarbeidsgruppen for Gråkallen Vinterpark
PS. Noen har etter årets snøfattige vinter uttrykt frykt for
at det i framtiden blir for lite snø i Bymarka for et alpinanlegg.
Nordsiden av LitjGråkallen/Nordrenna er imidlertid det mest
snørike området i Bymarka, og har hatt 20-50cm natursnø i
hele vinter t.o.m. påsken. Området er det høyest beliggende
bakkeemnet i Bymarka med dalstasjon på ca 300 moh (100m
høyere enn i Vassfjellet). Med den snørike beliggenheten og
kunstsnø fra et robust snøanlegg som ikke går tom for vann
(jfr Vassfjellet), frykter vi ikke snømangel i Gråkallen Vinterpark.

alpin freeski

reisebrev fra Topp- Freeskier
Jon Anders Lindstad
Jeg startet sesongen på New Zealand i fjor høst. Der var
jeg i underkant av en måned. Bra treningsforhold i halfpipen og i parken, været var litt opp og ned, men det var
veldig bra oppladning til vinteren. Jeg fikk med meg to
konkurranser på turen. Jeg kom på 19 plass i World Cup
halfpipe i Cardrona skisenter, og jeg ble nr 9 i New Zealand
Open halfpipe i samme skianlegg.
I midten av november reiste jeg til Colorado i USA for å
trene og kjøre konkurranser. Jeg kjørte halfpipe i enten
Copper eller Breckenridge så godt som daglig, supre treningsforhold. Jeg lærte meg et nytt og stort triks i halfpipen,
en cork 1260. Mot slutten av desember kjørte jeg World
Cup i Copper Mountain Colorado, der ble jeg nr 23. Jeg
ble igjen i Colorado over julen for å trene, og fikk 4 veldig
gode treningsdager. Så dro jeg til Calgary, Canada like før
nyttårsaften. Der kjørte jeg en ny World Cup konkurranse. Jeg kom til finalen og ble nr 6, veldig fornøyd. Så gikk
turen tilbake til Colorado for en ny konkurranse. Jeg kom

på 17 plass i World Cup halfpipe i Breckenridge, kun en
plass unna finale.
Den 20. januar ble jeg tatt ut til å representere Norge i Ski
halfpipe sin debut i de Olympiske lekene i Sochi, Russland.
Jeg dro til Sochi den 11 februar, og konkurransen i halfpipen
var den 18 februar. På konkurransedagen var det litt
vanskelige forhold med tett sludd og snø, men jeg fikk til å
lande et godt run i andre forsøk. Jeg kom på 13 plass, kun en
plass unna finale. Jeg er veldig godt fornøyd med resultatet.
OL er det største jeg har vært med på, og jeg er stolt over
å ha fått vært med og representere Norge.
I mars gikk turen til Tignes i Frankrike for å delta i SFR Tour
Halfpipe. Jeg tok meg til finalen og kom til slutt på 5 plass.
Mitt beste internasjonale resultat noensinne. Deretter dro
jeg til Wyllerløypa i Oslo for å konkurrere i NM halfpipe
den 29 mars. Jeg vant NM og ble Norgesmester i halfpipe.
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TORDENSKIOLDLØPET

Invitasjon

til det

Av sikkerhetsmessige hensyn, for å unngå økt trafikk i Haakon VII`s gate
har vi besluttet å legge om løypa:
Den er nå på 5 km og løpes 2 ganger for de som vil gjennomføre 10 km.

35.

Tordenskioldløpet 2014
TIRsdag 13. mai kl. 19.00

Sjekk oss ut på web:
freidig.idrett.no/tordenskiold

Slipp joggeskoene løs
– det er vår!

Løypebeskrivelse
For å unngå for stor kø, starter 10 km 10 min før 5 km (hhv kl 19.00 og 19.10)
Start: Lade Allé - Jørgen B. Lysholmsvei - Fagerheimbakken - Knut Glomsaas vei - Smedstuveien
Olav Engelbrektssons Allé - Østmarkveien (N) - Harry Borthens vei - Leiv Erikssons vei
Sjømannsveien - Østmarkveien (S) - Lade Allé rundt Ringve - Lade Allé.
Mål: inne på Ladeanlegget.

Arrangør: Sportsklubben Freidig - Tordenskioldløpet
Postboks 4642 Valentinlyst, 7451 Trondheim
Tlf. 73 90 07 55, mandag-fredag kl. 8-16
Mail: freidig@freidig.idrett.no

også årets

Tordenskioldløp

bli en joggeopplevelse

Vi inviterer løpere, joggere & mosjonister - gammel og ung:
Det er delt inn i flere klasser og har plass for alle som tar utfordringen.

Premiering
• Til alle nye deltakere: Tordenskioldnål

Derfor kan hele familien bli med - ut fra hver enkelts forutsetninger.

• Til de under 10 år: Diplom til alle som fullfører
• Tordenskioldmedalje (5/10 km) for fullført 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 år
35 år gir egen minnediplom

Klasser
5 & 10 km mosjonsløp - med tidtaking! Oppvarming av 3T Solsiden.
10 - 11 år (opptil 5 km). 12 - 13 år (yngste klasse 10 km)
14 - 15 år, 16 -17, 18 - 19, 20 - 22, 23 - 39, 40 - 44, 45 - 49,
50 - 54, 55 - 59, 60 - 64, 65 - 69, 70+

3T

• Gavekort damer & herrer 5 og 10 km:
- til 3 beste løpere uansett klasse (kr 2000, 1000, 500)
- til klassevinner i klasser hvor min 10 løpere fullfører
(et gratis månedskort hos 3T)

har utetrening
myntet på Tordenskioldløpet hver
mandag kl 18!
Oppmøte 3T
Solsiden.

Startkontingent & Påmelding
200/230 Forhåndspåmelding & betaling - for både 5 & 10 km
inntil tirsdag 13. mai kl 10.00 på: freidig.idrett.no/tordenskiold
	Gruppepåmelding gir hver 10. løper er gratis. Send oss en mail
på: freidig@freidig.idrett.no - så sender vi dere samlefaktura
	Deltakere til og med 12 år og de som har betalt helårslisens til
Friidrettsforbundet betaler kr 200, de øvrige betaler i tillegg
kr 30 for engangslisens til Friidrettsforbundet.
300/340	Påmelding på arena fra kl 17.00. Kun kontant betaling.
	Deltakere til og med 12 år og de som har betalt helårslisens til
Friidrettsforbundet betaler kr 300, de øvrige betaler i tillegg
kr 40 for engangslisens til Friidrettsforbundet.

Premieutdeling
I Autronicahallen ca kl 20.30.

Parkering & Garderobe
Vi har gode garderobemuligheter, men dessverre lite parkeringsplasser.

Resultatliste
Henges opp i Autronicahallen - og kan sjekkes på internett.

NYHET

Lisensavgiften inneholder blant annet en forsikring for deltakeren.

TORDENSKIOLD-REKRUTTEN!

Startnummer & Sekretariat

Alle under 10 år kan også bli med på festen.
Her er det åpne klasser for barn i alle aldre.
Alle rekrutter får diplom etter målgang.
Alle fotos: Knut Lillealtern

Startnummer hentes på løpsdagen i sekretariatet i Autronicahallen
fra kl 17.00.

Gratis deltakelse.
Her er det bare å møte opp!
Eget løp inne på anlegget
kl. 18.00-19.00.
Hjertelig velkommen!

LØPSTJENESTER & PREMIERING

La

KLASSER & PÅMELDING
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freidig folk

Hyllkaka
På 17. mai håper vi at så mange som mulig stiller i Borgertoget.
Sommertur planlegges også i år, onsdag 11. juni. Da vi måtte
avlyse i fjor pga. for liten deltakelse, ber vi om en rask
tilbakemelding fra de som kan tenke seg å bli med. Meld
tilbake på E-post til Stormester Albrecht Selmer: albrec@
online.no
Dersom det ikke blir tur, blir det Vårlunsj på Fjellseter
samme dag.
Årsfæst blir det onsdag 15. oktober på Freidighuset kl. 18.
Tirsdag 9. desember kl. 12 blir det tradisjonell julelunsj
for Hyllkakas medlemmer med god julemat, julesanger og
julehøytid.
Ytterligere informasjon om de enkelte arrangement vil kun
bli sendt med E-post til de som har registrert denne. Derfor – send din E-postadresse til Stormesteren snarest (de
som tidligere har mottatt E-post fra Hyllkaka har vi allerede
registrert).

Ordenskollegiet består av:
Stormester:
Kansler:
Skattmester:
Seremonimester:
Penneknekt:

Vi ø n s k
er
a ll e n
m e d le m ye o g g a m le
m e r ve
lko m
t il s o s ia
lt s a mv m e n
æ r.

Medlemsbladets
Blomster
Medlemsbladets blomster går denne gang til klubbens
fantastiske mr Fix & Årn: Per Bue og kameraten
Svein Erik Strand. Dere har gjort en stor jobb for
Sp.kl. Freidig gjennom mange mange år
- Høyt og Lavt - Sent og Tidlig.
Vi håper å ha dere med på laget i mange år fremover1
Deres engasjement er helt fantastisk!

fotball J06
Denne flotte gjengen spilte OBOS MiniCup på Ringvebanen
søndag 27. april. En fin start på sesongen med flott innsats av
jentene i strålende solskinn.
Foto: Hilde R. Paulsen

Albrecht Selmer
Karl F. Hassel
Martin Sæterhaug
Edvin Kværnø
Ulf-Erik Hansen

Hilsen & Takk...
Tusen takk for blomster i anledning min 90-årsdag!
Knut Lernæs
Tusen takk for hyggelig hilsen i anledning min
80-årsdag!
Per Hag
Stor takk til Hyllkaka og de trofaste brukerne av
Fjellseterstua. Takk for hyggelig besøk av Stormester som brakte gave fra dere alle i forbindelse
med min 80-årsdag.
Thor Edvin Loktu
Takk for oppmerksomheten ved min 70 årsdag.
Ingar Hynne
Mange takk for hyggelig hilsen til min 70 årsdag.
Magnus Landstad

Håndball J06
En fornøyd gjeng fikk medalje og drikkeflaske i premie etter
vel gjennomført CSK-Cup. Fra venstre: Mari, Luna, Marie,
Katrine, Tiril, Ronja, Solveig, Linnea, Iris og Aurora.
Foto: Hilde R. Paulsen
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MILJØKVELD

MILJØKVELD PÅ FREIDIGHUSET
Klubben har signert en topp samarbeidsavtale med G-Sport/Adidas.
Denne gir klubbens medlemmer gode rabatter og egne handle-uker for
innkjøp av sportsutstyr. Fotball-, håndball- og innebandy-avdelingen 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 Tordenskiold- komiteene er også
med i avtalen som varer helt
fram til 31. desember 2016.

BRU K G -SPORT

Travel Trivsel på “Huset” 1. april. Stemningen var god
- Handelen gikk særs godt - og de nye kioskguttene
ble utsolgt for gode vafler og hjemmebakte kaker!

DU OGSÅ!

Bøker

ing

n
RådgivnR
ådgiv
ing

Ditt
r
Bøke
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Ditt
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Mens du
trener vil
vi ta oss av
trykksakene!
Ring
73 82 63 00

www.skipnes.no

!

HÅNDBALL

Reisebrev fra G 2001, Balduscup 2014
Balduscup 2014 ble arrangert 25. - 27. april, med deltakelse fra fire Freidiglag - J02, G01, J 98 og Freidig/ Rapp G00.
Etter ferdigspilt serie var Baldus Cup 25.-27. april 2014
sesongens “bonustur” for Freidig håndball G12.
Tretten spillere og tre ledere stilte i like reiseantrekk i anledning cupen.
Med sponsormidler fra blant andre DNV GL, kunne vi ikle oss nye
windbreakere med Freidig-/firmalogo.
Viktig trekk for å bygge fellesskap og lagfølelse.
Hyggelig bussjåfør fra Sende Busstrafikk, og stemninga var god på
vei til Lillehammer. Genialt å dra på tur sammen med flere lag og
ledere fra klubben. Inspirerende for både spillere og ledere å bli
kjent med nye/utveksle erfaringer. Baldus Cup hadde 30-års jubileum
i år, og er blant norges største cuper med ca 3500 spillere i aksjon.
Det avvikles ca 600 kamper i løpet av helga og det går med mere enn
1 tonn mat. Til tross for store forhold opplevde vi at arrangementet
gikk knirkefritt. Strålende sol og varme
gjennom hele helga satte en ekstra spiss på det hele.
G12 hadde gruppespillkamper både fredag og lørdag, og viderespill
på søndag. 1000 følelser i sving. Jubelscener ved ettmålsseier og desto
tristere da vi tapte 1/8-finalen på Sudden death (første mål vinner),
etter uavgjort ved full tid. Håndball/lagidrett er en fin måte å trene på
å gjøre hverandre gode. En egenskap man også har bruk for senere i
livet. Ingen står alene. Vi får resultater etter hvor mye arbeid vi legger i
forberedelsene. Moro å vinne, men det viktigste er vel å ha det det gøy
mens man deltar, og fungere godt sammen både på og utenfor banen
- i medgang og i motgang, og der er FREIDIG G12 gode. En fin spillergruppe å reise på tur med.
Nå er det håndballferie, men vi starter på med friskt mot til høsten. Gamle og nye spillere ønskes hjertelig
velkommen til å bli med på treningssamling med sosiale aktiviteter i Tydalen høsten 2014.

Freidig/ Rapp G 2000

På vegne av trenerne,
Merethe Claussen

Fotograf Philip Reme

J02
Freidiglagene dro til Lillehammer
sammen med håndballvenner i Rapp
håndball, og fylte tilsammen tre busser
med håndballglade spillere og ledere.
Balduscup er omtalt som Norges største
håndballcup, og arrangementet ble
gjennomført på en svært god måte. Lillehammer var badet i vårsol, det var tivoli
like ved, det var is og brus og fellesskap.
Og alle Freidiglagene leverte gode
prestasjoner på bana.
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årsmøtet

Klubbens ÅRSMØTE
Det var fullt hus og god stemning da Hovedklubbens Årsmøte ble avholdt på Freidighuset medio mars.
Ærespriser:

Følgende verv er nå på plass:
HS/Arbeidsutvalg
Leder:
Ulf-Erik Hansen
Nestleder:
Trond Kvamsdal
Sekretær:
Mari Østgaard
Styremedlem: Rune Devold
Styremedlem: Jan Erik Buan
Styremedlem: Kjell Skoglund
Styremedlem: Lise Løvseth

Æresmedlem:
Martin Sæterhaug
Æresmedlem:
Svein Christiansen

Hus-/Hyttestyre: (sammenslått fom 2014)
Leder:
Per Bue
Nestleder:
Svein Christiansen
Medlem:
Svein Erik Strand
Medlem:
Lasse Kilaas
Medlem:
Are Bergquist
Kontrollkomite
Leder:
Bente Skorge
Medlem:
Kjell-Atle Strande

Fortjenstmedaljer, Alpint:
Jan Erik Buan, Lars Inge Graabak
og Jacob Stang.
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Fortjenstmedaljer, O-avd:
Mona Høiaas Sæther og
Sturla Sæther
Klubbens diplom: Johan Ivarsson
Klubbens diplom: Andreas Sylte

Klubbens Diplom:
Per Bunæs & Hallgeir
Melland, Håndball

Klubbens Diplom: Kristin Handberg Nilsen – Bjarne Berg – Jarl Tysnes og Vibeke Moe fra Fotballavd.

Freidigmiljø er ikke noe som skapes av seg selv.
Det er du og jeg som er miljøskaperne!

Klubbens Diplom:
Atle Harby,
Innebandy-avd.

ORIENTERING

O-sesongen er i gang
Freidigs orienteringsløpere har startet vårsesongen. Den første treningen for barn fra 8 til 12 år ble avholdt den
første onsdagen etter påske. Her møtte over 70 ivrige orienterings-rekrutter opp. Onsdagstreningen for disse
yngste gruppene er alltid på BSK-hytta ved Ferista i Fjellseterveien. Nye deltakere ønskes velkommen!

For alle som er 13 år og eldre har det vært klubbtreninger gjennom hele
vinteren. 17 av de ivrigste ungdommene og seniorene våre deltok
i påsken på en treningssamling i Frankrike sammen med Frol IL.
Dette var meget vellykket, og resultatene fra de første viktige
løpene i vår tyder på at samlingen, og vintertreningen for øvrig,
har gitt resultater:
Da Norgescupen ble innledet med henholdsvis sprint, mellomdistanse og langdistanse i Halden den siste helga i april leverte
Freidigløperne rekordgode resultater: Det ble både en førsteog en andre- plass til både Karen Oline Kolstad og Frida Sæther.
Karen Oline er i år eldre junior, mens Frida er yngre junior.
I herrenes seniorklasse løp Sindre Johannessen inn til 12. plass i sitt
aller første Norgescup-løp som senior. Meget sterk innsats. Juniorguttene Mattis Holt og Rein Helle Mårdalen hevder seg
også opp mot topp-ti i sine klasser.
For den store bredden av Freidigløpere er
det Trondheim sprintcup som innleder
sesongen. Vi stiller med opptil 70 løpere
på hvert av disse fem kveldsarrangementene. Her går løypene mest langs
veier og stier samt i parker og skogkruller nær bebyggelsen.

Frida (til
venstre) og
Karen Oline er
blant Norges aller beste juniordamer.
(fotograf: Sturla Sæther)

Mattis hevder seg godt i
sprint-o-løp. Her på vei
gjennom Halden sentrum.
(fotograf: Sturla Sæther)

Til slutt minner vi om Freidigs
Turorientering, som er en
super måte å trene eller
mosjonere på. Det anbefales for
klubbens ballspillere og andre =)
Les mer på hjemmesiden vår freidig.idrett.no/o.

Grete

På bildene ser vi D11-12-løper Ane Malene Kolstad og H60-løper Helge Rustad stemple i mål ved elvepromenaden
ved Trondheim stadion. Sprintcup 4 gikk i stor grad mellom bygningene på St. Olavs hospital og langs Nidelva.
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Retur: Sportsklubben Freidig
Postboks 4642, 7451 Trondheim

Nytt kunstgress på EBERG !
Da er hele papirmølla fullført - så spaden
stikkes i jorda 30. juni. Vi har håp og tro på at
vår nye bane ligger klar rett før skolestart
i august.
Dette er 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.

Vi oppfordre alle medlemmer til
å kjøpe aksjer i kunstgresset vårt.

Klubben trenger ca èn million kroner
- i tillegg til egenkapital for å bytte banedekket.

Vi ønsker jo alle å sikre
BARNA våre de beste
treningsforholdene !
Det kan gjøres ved å kjøpe andelsbrev á kr 300,i kunstgressbanen - og det er selvfølgelig
anledning til å kjøpe fl ere andeler.

Vi er takknemlig for hver krone som kommer inn.

Din støtte til Kunstgressbanen sender du til:
Sportsklubben Freidig, Boks 4642 Valentinlyst,
7451 Trondheim.

Konto nr 4200 03 27624

støtter d u OSS ?
Når du leverer inn din spillekupong sier du
at du gjerne vil støtte Freidig Sportsklubb!

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

