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Freidig håndball J06

 

MINI

 

MINI

VElkoMMEN tIl
Norges Nest Største 

fotbAllcUp!

koM oG opplEV EktE IDREttSGlEDE - pÅ lADE IDREttSANlEGG 

Freidig FOTball J01

Mini Cup   5’er fotball for 7-10 åringer. Lørdag 20. og søndag 21 . juni 
Hoved Cup   7’er, 9 ’er og 1 1 ’er for de mellom 1 1- 19 år. Mandag 22. juni til lørdag 27. juni 

tIRSDAG 
12. MAI 

kl. 19.00

innebandY g16 ...

Freidig alPin

vinnere av Tigers CUP!



2 ANNONSER

POliTiaTTesTer...

- Alpint:  Kjell Jøssund  kjell.h.joessund@online.no   - tlf. 92624057
- Fotball:  Mona Østgård medlem@freidigfotball.no  - tlf. 959 01 410
- Håndball:  Kåre Th. Claussen k-tclau@online.no  - tlf. 982 55 646
- O-avd.:  Johan Ivarsson    johan.ivarsson@vianova.no   - tlf. 72567655
- Innebandy:  Halvar Larsen  halvar.larsen@detnor.no   - tlf. 415 01 335 

I Sportsklubben Freidig blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvars-
forhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. 
Dette gjøres i samråd med avdelingsansvarlig:

sPOrTsklUbben Freidig

Leder Lise T. Løvseth 908 87 858 lise.lovseth@ntnu.no

Nestleder Trond Kvamsdal  93058702 trond.kvamsdal@sintef.no

Sekretær Marte Ibsen 456 00 177 marte@bugatti.no

Styremedlem Jan Erik Buan 93243099 janerik.buan@ramboll.no

Styremedlem Berit Album Sagmo 988 46 336 berit@retro.no

Styremedlem Rune Devold 911 50 727  Rune.devold@r-devold.no

Styremedlem 

                           
Alpin Kjetil Aagesen 92241797 ketilaag@gmail.com

Fotball Are Bergquist 90592636 are.bergquist@gmail.com

Håndball Marte Ibsen 456 00 177 post@freidighandball.no

Orientering Arild Holm Clausen 48266568 orientering@freidig.idrett.no/
   arild.clausen@ntnu.no

Innebandy Espen Eiken  92817182 espen.eiken@hotmail.com

Friidrett Håkon Hovstein 93069899 hakon.hovstein@gmail.com
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Adresse: Boks 4642 Valentinlyst, 7451 Trondheim 

Freidig klubbhus: Sigurd Jorsalfarsvei 31

Kontortid: Mandag til torsdag 09 – 15. Fredag 09 – 12.   Telefon:  951 24 103  
E-post: freidig@freidig.idrett.no   Organisasjonsnr: 937 450 761
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Freidigmiljø er ikke noe som skapes av seg selv.
det er du og jeg som er miljøskaperne!



Kjære Freidig-venner

I skrivende stund sitter jeg med flott utsikt over Gråkallen. Den ligger der som et hvitt bak-
teppe til Trondheim i vårstemning og det yrende livet av klubbens aktive på Freidigbanens 
nye kunstgress. I mars fikk jeg tillit fra medlemmene til å ta over som styreleder i en klubb 
som har et bredt aktivitetstilbud innen alpint, innebandy, håndball, fotball og orientering 
for 2000 medlemmer i bydelene. Jeg takker for tilliten. 
Jeg vil rette en stor takk til Ulf-Erik Hansen for kompetanse, idrettsglede, humør og godt 
lederskap gjennom 15 år som styreleder i Sportsklubben Freidig. Også stor takk til Mari 
Østgaard og Kjell Skoglund for mangeårig engasjement i hovedstyret. Godt at alle tre vil 
bidra innen andre viktige områder for klubben. Sammen med styremedlem Rune Devold, Jan Erik Buan og Trond 
Kvamsdal representerer dere en svært god epoke for Freidig i byggingen av en solid struktur for å drifte klubben. 
Vi har god økonomisk styring, en svært dyktig daglig leder ved Mona og veldrevne avdelinger representert ved sine 
styreledere Are, Arild, Espen, Ketil og Marte. Jeg setter pris på at nyvalgte medlemmer bidrar med god kompetanse 
i hovedstyret. Sammen utgjør dette et svært kompetent team som skal være tilgjengelig for våre medlemmer ved 
behov. Vi skal jobbe for å fremme engasjement og idrettsglede slik at flest mulig barn og unge deltar lengst mulig 
i aktiviteter i regi av Sp.kl. Freidig. 
På porten til kunstgressbanen er det satt opp ‘Foreldrevett regler’. Ett av flere synlige bevis på et stort og viktig 
arbeid av Freidig Fotball for å oppnå status som Kvalitetsklubb. Dette er en god parallell til Samarbeids-avtalen 
mellom alle avdelingene i Sp.kl. Freidig for å sikre idrettsglede blant barn. Barn skal oppleve trygghet, vennskap og 
trivsel og mestring og selv velge konkurranser og idrett de vil delta i. Jeg takker klubbens trenere, lagkontakter og 
foreldrene for en uvurderlig jobb og positivt engasjement for klubben i tråd med våre verdier og oppgaver. 
Fotball og orientering øker nå sitt aktivitetstilbud. Undertegnede ser frem til å bidra som supporter og frivillig til 
sommerens vakreste eventyr: Skandia Cup på Ladesletta. Alpint, håndball og innebandy avrunder sine sesonger. 
Klubben jobber for å skape anlegg som kan bedre kvaliteten i rekruttering, trening, konkurranse og arrangement i 
disse grenene. 
Vi står nå på terskelen til å etablere Gråkallen Vinterpark AS i samarbeid med NTNUI og Trondheim Skiforening. Vi 
ser frem til å bidra til et næranlegg og rekrutteringsanlegg for alpine idretter i Trondheim. Anlegget har bidratt til 
mye debatt og engasjement. Det er positivt. Det er mange interesser å ivareta og de kommer frem via diskusjoner 
og fremlegg. Derfor har vi også vektlagt godt planarbeid og en ryddig prosess i arbeidet.
Det er stort behov for flerbrukshall på vegne av klubbens aktive innen håndball og innebandy. I mars 2015 kom Plan 
for Idrett og friluftsliv (PIF) som styringsredskap for å realisere anleggsutbygging i Trondheim kommune. Våre planer 
for Eberg idrettspark initiert av Sp.kl. Freidig vil integrere en rekke suksesskriterier for 2020 i PIF planen. Vi har der-
for startet utredningsarbeidet om flerbrukshall og idrettspark i tilknytning til klubbhuset vårt på Eberg.
Jeg vil også takke en rekke av klubbens seniorer for å ivareta Fjellseterstua og bidra til godt samhold for klubbens 
æresmedlemmer og veteraner i klubbens Ordenskollegium Hyllkaka. Oppgradering av klubbens hytte med bistand 
fra O-avdelingen er viktig som fremtidig samlingspunkt for Freidigs medlemmer og for de som ønsker å leie stedet. 
Jeg vil med dette ønske alle en god og en fin 17. mai feiring. Jeg oppfordrer alle våre medlemmer til å delta med oss 
under Freidigs fane i årets 17. mai tog. 
         Lise Tevik Løvseth

3LEDER’N

klUbbENS lEDER HAR oRDEt

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 951 24 103 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”.



4 TORDENSKIOLDLØPET

Arrangør: Sportsklubben Freidig - Tordenskioldløpet
Postboks 4642 Valentinlyst, 7451 Trondheim

Tlf. 951 24 103, mandag-fredag kl. 9-15
Mail: freidig@freidig.idrett.no

5 km.:  
Start: Lade Allé – Jørgen B Lysholms vei 
Fagerheimbakken – Knut Glomsås vei  
Smestuveien – Olav Engelbrektsons Allé  
Østmarkveien  – Harry Borthens vei 
Throne Holsts vei – Leiv Eriksons vei  
Sjømannsveien – Olav Engelbrektsons Allé 
Østmarkveien  – Haakon VII’s gate. 
Mål: Lade Idrettsanlegg.

10 km.:  
Start: Lade Allé – Jørgen B Lysholms vei – Fagerheimbakken – Knut Glom-
sås vei Smestuveien – Olav Engelbrektsons Allé – Østmarkveien – Harry 
Borthens vei – Throne Holsts vei – Leiv Eriksons vei – General von Hovens 
vei – Ladestien til Ormen Langes vei – Lade Allé til Lade Kirke – Korsvik 

Allé – Gunnlaugs vei – Sjømannsveien – Olav 
Engelbrektsons Allé – Knut Glomsaas vei 
– Fagerheimsbakken – Lade Allé – 
opp rundt Ringve Museum – Lade Allé  
Haakon VII’s gate. 
Mål: Lade Idrettsanlegg.

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

Ny & 
spennende 
løype i år 
vil gi 
mindre 
konflikt 
mellom 
løperne 
og bedre 
spurt-
muligheter 
mot mål! 

         Vi inviterer løpere, joggere & mosjonister - gammel og ung:      
    Det er delt inn i flere klasser og har plass for alle som tar utfordringen. 
Derfor kan hele familien bli med - ut fra hver enkelts forutsetninger.

Påmelding på nett
· Alder til og med 15 år: kr 100, fra 16 år: kr 200.
· Løpere fra og med 13 år som ikke har betalt helårslisens til Friidretts-
 forbundet betaler i tillegg 30 kr for engangslisens.
· Påmelding på nett fra 1. april fram til 12. mai kl 09.00.
· Adresse: freidig.idrett.no/tordenskiold
 
Gruppepåmelding
· Hver 10. løper er gratis.
· Fyll ut skjema på freidig.idrett.no/tordenskiold og send på mail til 
 freidig@freidig.idrett.no  -  Vi sender samlefaktura.
 
Påmelding på løpsdagen
· Kun kontant betaling.
· Fra kl 17.00 på arena.
· Pris kr 150/300, engangslisens kr 40.
 
Lisensavgiften inneholder blant annet forsikring for deltakeren.

• Til alle nye deltakere: Tordenskioldnål 

• 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

• Gavekort damer & herrer 5 og 10 km:
 - til 3 beste løpere uansett klasse (kr 2000, 1000, 500)
 

• Uttrekkspremier

Henges opp i Autronicahallen - og kan 
sjekkes på internett.

Mer informasjon og oppdaterte detaljer på freidig.idrett.no/tordenskiold

Startkontingent & Påmelding

  Premiering

Premieutdeling

Resultatliste

  La også årets tordenskioLdLøp bLi en joggeoppLeveLse

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+

Klasser

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

  Startnummer & Sekretariat

I Autronicahallen ca kl 20.30.

Vi har gode garderobemuligheter i Autronicahallen ved 
Lade Idrettsanlegg, og i selve bygningen til idrettsanlegget. 

Men dessverre lite parkeringsplasser.

Parkering & Garderobe

invitasjon tiL det 36.

TIRsDaG 12. maI 2015 - kl. 19.00

Slipp joggeskoene løs     
     – det er vår!

ToRDenskIolDløpeT

3T 
solsIDen

har trening 
myntet på 

Tordenskiold-
løpere!



5UTLEIE

UTleie av FreidighUseT 
Og FJellsÆTerhYTTa 

freidighuset
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, llille-
stua; godt egnet både for små møter, gruppearbeid 
og som  vrimleareale i forbindelse med selskaper i 
storstua. Her er det plass til ca 25. 
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 sofagruppe 
med plass til 15 personer og brukes i forbindelse med 
styre- og komitemøter.

Alle avdelinger og lag i Sportsklubben Freidig har 
gratis tilgang til alle disse rommene for møter inntil 
3 timer. Husk å reservere 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 klub-
ben kan rommene i 1. etasje leies både på ukedag og 
i weekend, på dag- og kveldstid. 
Aldersgrense for leie både av Freidighuset og 
Fjellsæterhytta er 25 år.

Priser er som følger:
Mandag-torsdag: 08-16 eller 17-24

Storstua kr 2.000,-   Lillestua kr 1.500,-
Hele etasjen kr 2.750,-
Ønsker man å leie både på dag- og kveldstid avtales 
pris ved forespørsel.

1. etasje utleies kun til ett arrangement pr. weekend. 
Prisen fra fredag kl. 14 til søndag kl. 14. er 
kr 4.000,- for medlemmer i Sportsklubben Freidig og 
kr 5.000,- for andre. 

fjellsætra
Hytta ligger like ved Fjellsæter Kapell og parkerings-
plass. Perfekt plassert i Bymarka!
Den har en koselig peise-stue og en storstue som 
kan brukes både til møter og selskaper. Kapasiteten i 
begge rom er ca. 30 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.
 

Leie avtales med klubbkontoret - ring 951 24 103 eller 
send en e-post til freidig@freidig.idrett.no

freidigs klubbhus ligger i Sigurd Jorsalfars vei 31 på Eberg. fjellsæter er i bymarka



6 FOTBALL

J06 spilte sesongens første fotballcup på Ringvebanen 
lørdag 25. april, og det var kjempegøy! Fikk både 
medalje, t-skjorte og pannebånd i premie, stor stas!

J-01 ble sølvvinnere i RIL Vårcup 11.-12. april 2015

Freidigjentene spilte seg til A-sluttspill i innledende kamper i RIL Vårcup.  
Kvartfinalen var mot Malvik J14, der jentene etter en utrolig spennende kamp, 
som endte 0-0, vant 2-1 på straffespark. Så ble det 1-0 over Meldal i  semifinalen. 
I finalen møtte de Astor J14. Resultatet var 1-1 etter at begge omganger var 
spilt, og da ble det på nytt straffesparkkonkurranse. Dette endte med ett mål til 
Freidig og tre mål til Astor. Både Malvik og Astor spiller 
i 1. divisjonen, så dette var serdeles gode resultater av 
Freidigjentene som spiller i 2. divisjonen. 

Gratulerer til både jentene og trenerne med sølvet,  
vi gleder oss til fortsettelsen!
Hilde R. Paulsen

Her har jentene vunnet over Meldal
i semifinalen, og er strålende fornøyd 

med å ha kommet til finalen.

Fryktelig spennende i finalen mot Astor...

Tekst & foto: Kristin Handberg Nielsen

gOd sTemning & 
OPTimisme i J16
En herlig gjeng som spiller fantastisk i
telenor NM. bildet er knipset etter kampen 
som ble vunnet i AbRA hallen i februar. 
Våre fantastiske jenter ga alt! 

J06 På åreTs FørsTe CUP
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HoVED cUp 
MANDAG 22. JUNI 

tIl lØRDAG 27. JUNI

MINI cUp 
lØRDAG 20. 

oG SØNDAG 21. JUNI

Påmelding
gjør laglederne våre på www.skandiacup.no
Som vanlig dekker freidig fotball påmeldings-
avgiften for alle freidig lag. I skrivende stund har 
over 30 av våre egne lag meldt seg på =) 
over 40 tilreisende lag er i full gang medå plan-
legge sin trondheimstur. I år kommer lag fra både 
finland og Danmark også!
Det blir artig for våre spillere å møte helt nye 
motstandere. 

 
vi anbeFaler å kJøPe CUP-kOrT!
Kr 300,- pr. person, (11-19 år) inneholder:
• Fri reise med AtB i Stor Trondheim i cup uka   
• Fri adgang til Disco På Scandic Lerkendal på tirsdag  
• Fri adgang til Beach Party i Pirbadet onsdag   
• Fri adgang til A-finaledagen lørdag

dUgnad 
Alle lagleder/
trenere i Freidig 
Fotball vil bli 
kontaktet i 
løpet av mai i forbindelse med dette. Det er fra i år 
innført dugnadsplikt i Freidig Fotball fortrinnsvis i 
forbindelse med Skandia Cup i ukene 25-26-27. Det 
skal bli gøy å bli bedre kjent over artige dugnader som 
P-vakt, områdevakt, vaffelsteking, discovakt mm. Alle 
tidligere dugnader med loddsalg osv er det nå slutt på.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss på mail: 
info@skandiacup.no eller mobil 957 48 100
FRISTER:  
25.05. Elektronisk påmelding, bestilling av Cup-kort
01.06. Betaling av Cup-kort

skandia CUP 2015
Skandia cup er Norges nest største fotballturnering for barn 
og ungdom med ca. 10.000 deltagere pr. år de siste årene. 
Skandia cup er Midt-Norges største breddeidrettsarrangement 
for denne aldersgruppen. turneringen arrangeres av Sport-
sklubben freidig, og har vært gjennomført i uke 26 hvert år 
siden oppstarten i 1975.

 

MINI

Lykke til
med Skandia Cup !

Adresseavisen er stolt samarbeidspartner til 

Skandia Cup og ønsker Sportsklubben Fredig,

spillere og foreldre lykke til med turneringen !
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SKANDIA CUP



8 HÅNDBALL

baldUs CUP
Jentene fra J02 har nettopp kommet 
hjem fra årets Baldus Cup. Dette var 
den lagets aller første cup med skikkelig 
sluttspill, noe som var spennende for 
alle og enhver. Alle har hatt en kjem-
pefin tur med gode resultater, godt 
sammenhold og artige omgivelser på 
Lillehammer.
Vi spilte 3 innledende kamper, 1 seier 
og 2 uavgjorte kamper gjorde at vi kom 
på 2. plass i gruppespillet.
I sluttspillets 16-dels finale trakk møtte 
vi et sterkt lag fra Malvik I.L og tapte dessverre kampen 
klart og cupen var dermed over for vår del.
J02 er en sammensveiset gjeng som trives godt i 
hverandres selskap og har det artig sammen, både 
utenfor og på banen.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Mvh Sofia Wislander, Trener
Peter Ibsen, Oppmann

nY kJemPeTUr Til baldUs CUP FOr g01
Håndballavdelingens tur for de eldste gikk også i år til 
Lillehammer. Gutter 01 stilte som alltid alle mann alle. 
En supergjeng med 11 gutter som stortrives sammen, 
og som er en drøm å ha med på tur.
Kampen om stikk-kontaktene i klasserommet var til 
tider like hard som kampen om poeng. Viktig å være 
på nett selv når jentene meldte sin ankomst!
Sportslig fikk vi en tung start. Men med sedvanlig 

stigning i programmet spilte vi kanskje våre beste kam-
per noensinne da det gjaldt som mest i gruppespillet 
- og i viderespillet.Guttene var godt fornøyd med å 
komme til “kvarten”.
Vemodig å tenke på at dette kanskje var vår siste tur 
med gjengen i Freidigdrakt. I så fall fikk vi uansett tak-
ket for oss med stil =)
På vegne av trenerne, Merethe Claussen



9HÅNDBALL

Lasse Kilaas har ledet håndballavdelingen med stø hånd siden 2009. Han har 
nedlagt et betydelig arbeid både administrativt og sportslig, ikke minst som 
mangeårig trener og oppmann, og har en stor del av æren for avdelingens høye 
aktivitetsnivå.
I tillegg sørget han egenhending for at «freidighandball.no» i sin tid fikk Idretts-
kretsens utmerkelse for Årets Nettside. Lasses engasjement er også verdsatt av 
hovedlaget, med klubbens høythengende diplom (2012) som resultat. Han ble 
slått til ridder i Hyllkaka i 2011.
Håndballstyret takker Lasse for laget og mange gode år i hall og styrerom – 
blomsten er din!

Håndballavdelingens blomst

J06 håndball
Her er våre flotte håndballjenter fra den siste treningen denne sesongen.

Alle fikk hver sin gullmedalje for innsatsen :)

Hilsen fornøyde trenere, Lis Cathrin og Hilde

Jentene deltok 
på kvernland bil cup 
i februar

På bildet fra premieutdelinga 
jubler de med  heiaropet sitt!

nY kJemPeTUr Til baldUs CUP FOr g01

g00 
På 

baldUs 
CUP



10 ORIENTERING

fra midten av april er o-sesongen i gang i trøndelag, og en får sjekket om vintertreninga 
har fungert som den skal.

Riktignok har vi noen Freidigløpere som ”tjuvstarter” 
i februar og mars. Vi har veteraner som konkurrerer 
langt sør i Europa og i England og vi hadde i år en 
gruppe på over tjue unge løpere som var på bar-
markssamling i Spania rett før påske.

Her hjemme er det Trondheim Sprintcup med sine fem 
løp og vårløpene i skogen i Bjugn og Levanger som 
tradisjonelt innleder sesongen.
I sprintcupen er Freidig klart største klubb, med over 
80 deltakere pr. løp.

vår-raPPOrT Fra O-avdelingen

Veivalgsdiskusjon 1. Mattis Holt (til v.) og Sindre 
Johannessen (til h.) er våre to beste sprint-o-lø-

pere. De hevder seg også godt på nasjonalt nivå.

Veivalgsdiskusjon 2. freidig har mange raske guttelø-
pere. I vårens sprintcup  har de tre lengst til venstre på 
dette bildet vært aller raskest (Mathias Vindal, Simen 

og oskar Spets Storhov)

to freidigherrer på vei mot gode plasseringer i hhv 
H50 og H13-14 i sprintcupløp 4 ved Åsvang skole.

Sprint i urbane omgivelser. 
frida Sæther på vei mot mål i Hommelvik.
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for de yngste er det greit med litt veiledning før start 
om hvor det er lurt å løpe. far og sønn lynum.

freidigfargene setter sitt preg på fosenferga 
når det o-løp i bjugn.

Håvard Eidsmo kom på tredjeplass 
i sitt aller første Norgescup-løp! 

(foto: fossum If)

karen oline kolstad fikk med seg både en andreplass og en 
fjerdeplass fra Nc-helga i slutten av april. 

(foto: fossum If)

Midt i april var det både konkurranser og treningssam-
ling for aldersgruppen 13-16 år i Bjugn.
20 Freidig-ungdommer deltok på samling og ca 60 på 
løpene.

Freidig begynner å få en stor og solid gruppe av sat-
sende junior- og senior-løpere. I de første Norgescup-
løpene hadde vi med hele 12 deltakere.

Det var sprint på Kolbotn og mellom- og langdistanse 
i Østfold. Vi viser bilde av seierspallene med Freidig-
løpere, men det er verdt å merke seg gode løp også av 
våre seniorer, av Frida Sæther (4., 8. og 12. plass) og 
ikke minst av de ”nyopprykkede” juniorene Kjetil 
Mølnvik, Malin Sandstad og Oda Fossum. 

Alle hadde minst ett godt løp, men de 
fleste fikk også en dag med til dels store 
bommer i uvant og krevende orientering-
sterreng i Mossemarka og langs svenske-
grensen i Ørje.

Grete
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Tigers Cup i Drammen 20.-22. mars 2015
G16 stilte med to lag i årets Tigers Cup i innebandy i Drammen. Førstelaget bestod av bare Freidiggutter, mens andrelaget 
hadde med fem spillere fra Trygg/Lade. 
Freidig G16 1 spilte mot Sarpsborg i sin første kamp, der de vant 4-1. Andre kamp mot Nes endte 5-2 til flinke Freidiggutter. Sin 
tredje kamp spilte de mot Gjelleråsen 2, og der ble det overlegen seier, 9-2 til Freidig 1. I kvartfinalen møtte de Gjelleråsen 2 igjen, 
og kampen endte da 2-0 til Freidig. Semifinalen spiltes mot fjorårets vinnere, Slevik. Det ble en utrolig spennende kamp som endte 
5-5. Da ble det straffekonkurranse som Freidig vant med 3-2. I finalen møtte de Gjelleråsen 1. Det sto 3-2 til Freidig til pause, og 
kampen endte med 6-3 til Freidig. Freidig G16 1 var endelig blitt vinnere av Tigers Cup etter flere år som nummer to!

Så velfortjent seier for G16 
sitt førstelag, GRATULERER 
til både guttene og trenerne 
med førsteplass i Tigers Cup!

Øverst er Freidig 1 klar for kamp 
mot Sarpsborg. Så spiller de mot 
Nes, som også var blå. Deretter 
Gjelleråsen 2 i grønne drakter og 
så er det Slevik som takkes for 
kampen.
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Fornøyde gutter og trenere etter seier over GIF 1

Klar for finale...
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Foto: Henning Truslew Gulliksen, 
 Tor Inge Halvorsen, Hilde R. Paulsen    

Tekst: Sigurd Harby og  
Hilde R. Paulsen

Dramaturgien var perfekt. Siste sjanse til å vinne Tigers Cup 
i Nor 92s egen storstue. Det var nå eller aldri, og da var det 
best å bruke denne sjansen godt!

På de fem foregående turene for Freidig Innebandy G98, sto 
vi med følgende fasit i hånd: en gang røket ut i gruppespillet, 
et kvartfinaletap og tre finaletap, hvorav to mot hjemmelaget 
Nor 92 (som G11 og G13) og et mot Slevik (i fjor).

Vi reiste som tidligere med to lag, et førstelag med målsetting 
om seier i cupen, og et andrelag med målsetting om 
kvartfinale. Vi reiste også, slik som i fjor, med G12.

Freidig 2 spilte allerede fredag kveld mot hjemmefavoritten 
Nor 92. Det åpnet svært dårlig, og før det var spilt 15 
sekunder lå vi under 1-0. Vi spilte oss imidlertid veldig opp 
gjennom kampen og rystet hjemmehåpet, og var nære å få 
poeng. Freidig 2 tapte til slutt 2-1 mot Nor 92.

Tidlig lørdag morgen var det Freidig 1 som åpnet ballet mot 
et tamt lag fra Sarpsborg. Det endte med en oppskriftsmessig 
seier og det var gode tendenser i spillet, selv om det ikke var 
noen toppkamp. 

Freidig 2 spilte første kamp mot Øreåsen senere på lørdag. De 
første 12-13 minuttene (kampene i gruppespill og kvartfinale 
var 2x10 minutter) var strålende. Vi ledet 3-0 mot et lag som 
var i semifinale i fjor og Freidig 1 knapt slo den gang. De siste 
minuttene var ikke like strålende og i en kamp der det ble 
høy temperatur på slutten, endte det uavgjort 3-3. 

affære og Slevik ble et godt nummer for store og vant til slutt 
7-0. Eventyret var altså over for Freidig 2, men med svært god
hjelp av de fem Trygg/Lade-spillerne var dette første gang
siden G11-klassen at vi fikk med begge lagene videre.

Freidig 1 skulle også få bryne seg på Slevik, da i semifinale. Vi 
måtte slå det eneste laget i Norge vi enda ikke hadde vunnet 
mot og det skulle vise seg å bli en tøff oppgave. Kampen ble en 
temporik og jevn affære med en god porsjon temperatur, nerver 
og supporterkrig på tribunen. Kampen svingte fram og tilbake. 
Vi ledet 4-2 i siste omgang før Slevik snudde det til sin fordel, 
5-4. Vi kjempet oss tilbake og fikk en velfortjent utligning og
var nære på å score det avgjørende målet noen sekunder før
slutt. Uavgjort (5-5) i sluttspillet betydde straffekonkurranse.
Nervene var mildt sagt i høyspenn og det var få som trodde at 
straffekonkurranse betydde fordel for Freidig. Begge lag scorer 
på sin første straffe, før vi bommer på vår andre og Slevik 
scorer. Vi måtte ha mål på vår siste og Slevik måtte bomme. 
Hvor hjelpen kom fra vet vi ikke, men det inntraff. Nå skulle det 
avgjøres med annenhver straffe, og vi scoret på vår første. Da 
vår keeper redder straffen fra Sleviks bestemann (som scoret 
alle deres 5 mål i kampen), tar det noen sekunder før alle 
stormer banen, en ny finale er et faktum!

Finalen var mot Gjelleråsen Fighters sitt førstelag, et lag 
vi slo i fjorårets NM-semifinale og har hatt god kontroll på 
ellers. Men cup er cup, og hver finale lever sitt eget liv, og 
vi var ganske utslitte. Uansett, dette var siste mulighet for å 
hente hjem pokalen. Finalen bød ikke på storspill, men en 
kjempeinnsats fra alle mann gjorde susen. Etter at vi kom 
under 0-1, reiste vi oss og etter 2-2, så vi oss aldri tilbake. Vi 
slo til slutt Gjelleråsen 6-3 og var MESTERE I TIGERS CUP 2015!

Det var en fantastisk tur med en fantastisk gjeng med gutter 
som har holdt sammen og vært dedikerte i mange år. Når 
alle leverer gode prestasjoner er dette et av landets beste 
lag, og det er ganske sensasjonelt at et lag fra Trøndelag 
skal være det. Uansett, dette laget og disse guttene har 
potensial til å nå så langt de selv ønsker! (Og som en av gutta 
sa etter seieren: "Ja, hvem skulle tro at vi også kunne spille 
innebandy!")

Vi fra Freidig G16 retter en ekstra takk til Yngve og Kåre fra 
G12 for god mat, Tor Inge og Torkel for bussjåførarbeid og 
supportergjengen for god lyd på tribunen tross bortebane! Vi 
må også takke våre sponsorer; ViaNova Trondheim, Axess og 
Det norske.

Freidig G16-1 besto av:  
Preben Brækstad (keeper), Tobias Remman Paulsen, Jakob 
Dyrseth, Bendik Dyrseth, Markus André Lindbak, Mats 
Skorstad Solbakk, Brage Harby, Brage Westby Bugten, Jørgen 
Hollum Halvorsen, Jostein Tevik Klausen, Jostein Reitan 
Fyrvik og kaptein Aleksander Norum (skadet, tok en straffe i 
semifinalen). 

Freidig G16-2 besto av:  
Jone Heramb Damås (keeper), Jonathan Ratejczak Moldjord 
(Trygg/Lade), Amund Moldjord Ditløv (Trygg/Lade), Samuel 
Hansen Hokland (Trygg/Lade), Øyvind Jordfald (Trygg/Lade), 
Marius Rosvold (Trygg/Lade), Jørgen Rekstad, Henrik Hestvik 
Larsen, Idar Grande og kaptein Martin Bondevik.

- Seier på siste forsøk!

Freidig 1 heier på Freidig 2.

Freidig 1 spilte rett etter i samme hall, og tross dårlig støtte 
av litt deppete Freidig 2-spillere, så ble det seier, 5-1, så de 
begynte for alvor å vise at de hadde skumle hensikter i cupen.

Rollene ble byttet om utpå kvelden, og det var Freidig 1 som 
skulle spille først av Freidig-lagene. Det ble enveiskjøring mot 
Gjelleråsen Fighters 2 og kampen endte 9-2.

Freidig 2 spilte en avgjørende kamp mot gruppas antatt 
svakeste lag og måtte minst ha uavgjort for å gå videre. 
Kampen bød ikke på storspill, men Freidig 2 tok hjem seieren 
3-2 og var videre til kvartfinale!

Søndag morgen var det altså kvartfinale for begge lag. 
Kampene gikk i forskjellige haller så trenerteamet måtte 
fordele seg på hver sin kamp. 

Freidig 1 spilte først, og vant 2-0 mot et skjerpet GIF 2-lag 
(samme som lørdag kveld) som kvalifiserte seg som beste 
3-er til sluttspillet. Det var en svak kamp, kanskje var det
nervene som hadde begynt å spille oss et puss.

Freidig 2 møtte ingen ringere enn regjerende mester og 
regjerende NM-mester, Slevik i kvartfinale. Det ble en tøff 
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Tekst: Sigurd Harby og  
Hilde R. Paulsen

Dramaturgien var perfekt. Siste sjanse til å vinne Tigers Cup 
i Nor 92s egen storstue. Det var nå eller aldri, og da var det 
best å bruke denne sjansen godt!

På de fem foregående turene for Freidig Innebandy G98, sto 
vi med følgende fasit i hånd: en gang røket ut i gruppespillet, 
et kvartfinaletap og tre finaletap, hvorav to mot hjemmelaget 
Nor 92 (som G11 og G13) og et mot Slevik (i fjor).

Vi reiste som tidligere med to lag, et førstelag med målsetting 
om seier i cupen, og et andrelag med målsetting om 
kvartfinale. Vi reiste også, slik som i fjor, med G12.

Freidig 2 spilte allerede fredag kveld mot hjemmefavoritten 
Nor 92. Det åpnet svært dårlig, og før det var spilt 15 
sekunder lå vi under 1-0. Vi spilte oss imidlertid veldig opp 
gjennom kampen og rystet hjemmehåpet, og var nære å få 
poeng. Freidig 2 tapte til slutt 2-1 mot Nor 92.

Tidlig lørdag morgen var det Freidig 1 som åpnet ballet mot 
et tamt lag fra Sarpsborg. Det endte med en oppskriftsmessig 
seier og det var gode tendenser i spillet, selv om det ikke var 
noen toppkamp. 

Freidig 2 spilte første kamp mot Øreåsen senere på lørdag. De 
første 12-13 minuttene (kampene i gruppespill og kvartfinale 
var 2x10 minutter) var strålende. Vi ledet 3-0 mot et lag som 
var i semifinale i fjor og Freidig 1 knapt slo den gang. De siste 
minuttene var ikke like strålende og i en kamp der det ble 
høy temperatur på slutten, endte det uavgjort 3-3. 

affære og Slevik ble et godt nummer for store og vant til slutt 
7-0. Eventyret var altså over for Freidig 2, men med svært god
hjelp av de fem Trygg/Lade-spillerne var dette første gang
siden G11-klassen at vi fikk med begge lagene videre.

Freidig 1 skulle også få bryne seg på Slevik, da i semifinale. Vi 
måtte slå det eneste laget i Norge vi enda ikke hadde vunnet 
mot og det skulle vise seg å bli en tøff oppgave. Kampen ble en 
temporik og jevn affære med en god porsjon temperatur, nerver 
og supporterkrig på tribunen. Kampen svingte fram og tilbake. 
Vi ledet 4-2 i siste omgang før Slevik snudde det til sin fordel, 
5-4. Vi kjempet oss tilbake og fikk en velfortjent utligning og
var nære på å score det avgjørende målet noen sekunder før
slutt. Uavgjort (5-5) i sluttspillet betydde straffekonkurranse.
Nervene var mildt sagt i høyspenn og det var få som trodde at 
straffekonkurranse betydde fordel for Freidig. Begge lag scorer 
på sin første straffe, før vi bommer på vår andre og Slevik 
scorer. Vi måtte ha mål på vår siste og Slevik måtte bomme. 
Hvor hjelpen kom fra vet vi ikke, men det inntraff. Nå skulle det 
avgjøres med annenhver straffe, og vi scoret på vår første. Da 
vår keeper redder straffen fra Sleviks bestemann (som scoret 
alle deres 5 mål i kampen), tar det noen sekunder før alle 
stormer banen, en ny finale er et faktum!

Finalen var mot Gjelleråsen Fighters sitt førstelag, et lag 
vi slo i fjorårets NM-semifinale og har hatt god kontroll på 
ellers. Men cup er cup, og hver finale lever sitt eget liv, og 
vi var ganske utslitte. Uansett, dette var siste mulighet for å 
hente hjem pokalen. Finalen bød ikke på storspill, men en 
kjempeinnsats fra alle mann gjorde susen. Etter at vi kom 
under 0-1, reiste vi oss og etter 2-2, så vi oss aldri tilbake. Vi 
slo til slutt Gjelleråsen 6-3 og var MESTERE I TIGERS CUP 2015!

Det var en fantastisk tur med en fantastisk gjeng med gutter 
som har holdt sammen og vært dedikerte i mange år. Når 
alle leverer gode prestasjoner er dette et av landets beste 
lag, og det er ganske sensasjonelt at et lag fra Trøndelag 
skal være det. Uansett, dette laget og disse guttene har 
potensial til å nå så langt de selv ønsker! (Og som en av gutta 
sa etter seieren: "Ja, hvem skulle tro at vi også kunne spille 
innebandy!")

Vi fra Freidig G16 retter en ekstra takk til Yngve og Kåre fra 
G12 for god mat, Tor Inge og Torkel for bussjåførarbeid og 
supportergjengen for god lyd på tribunen tross bortebane! Vi 
må også takke våre sponsorer; ViaNova Trondheim, Axess og 
Det norske.

Freidig G16-1 besto av:  
Preben Brækstad (keeper), Tobias Remman Paulsen, Jakob 
Dyrseth, Bendik Dyrseth, Markus André Lindbak, Mats 
Skorstad Solbakk, Brage Harby, Brage Westby Bugten, Jørgen 
Hollum Halvorsen, Jostein Tevik Klausen, Jostein Reitan 
Fyrvik og kaptein Aleksander Norum (skadet, tok en straffe i 
semifinalen). 

Freidig G16-2 besto av:  
Jone Heramb Damås (keeper), Jonathan Ratejczak Moldjord 
(Trygg/Lade), Amund Moldjord Ditløv (Trygg/Lade), Samuel 
Hansen Hokland (Trygg/Lade), Øyvind Jordfald (Trygg/Lade), 
Marius Rosvold (Trygg/Lade), Jørgen Rekstad, Henrik Hestvik 
Larsen, Idar Grande og kaptein Martin Bondevik.

- Seier på siste forsøk!

Freidig 1 heier på Freidig 2.

Freidig 1 spilte rett etter i samme hall, og tross dårlig støtte 
av litt deppete Freidig 2-spillere, så ble det seier, 5-1, så de 
begynte for alvor å vise at de hadde skumle hensikter i cupen.

Rollene ble byttet om utpå kvelden, og det var Freidig 1 som 
skulle spille først av Freidig-lagene. Det ble enveiskjøring mot 
Gjelleråsen Fighters 2 og kampen endte 9-2.

Freidig 2 spilte en avgjørende kamp mot gruppas antatt 
svakeste lag og måtte minst ha uavgjort for å gå videre. 
Kampen bød ikke på storspill, men Freidig 2 tok hjem seieren 
3-2 og var videre til kvartfinale!

Søndag morgen var det altså kvartfinale for begge lag. 
Kampene gikk i forskjellige haller så trenerteamet måtte 
fordele seg på hver sin kamp. 

Freidig 1 spilte først, og vant 2-0 mot et skjerpet GIF 2-lag 
(samme som lørdag kveld) som kvalifiserte seg som beste 
3-er til sluttspillet. Det var en svak kamp, kanskje var det
nervene som hadde begynt å spille oss et puss.

Freidig 2 møtte ingen ringere enn regjerende mester og 
regjerende NM-mester, Slevik i kvartfinale. Det ble en tøff 

Freidig G16 2 spilte fire fine kamper i Tigers Cup, men ble 
utslått i kvartfinalen mot Slevik. Det ble en tøff kamp som endte med et 7-0 tap. 
Laget besto av fem Freidigspillere og fem spillere fra Trygg/Lade.

Freidig 2 takker for kampen, mens
Freidig 1 varmer opp i bakgrunnen.
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Vi starter tidlig på høsten med barmarkstrening og al-
lerede til høstferien er flere på ski. Frem til jul foregår det 
meste av treningen i samarbeide med ST-Skikrets og de 
andre klubbene i Midt-Norge og på steder vi finner gode 
forhold. I tillegg til at de eldste og mest aktive bruker 
Juvass og utenlandsopphold, har vi flotte førjuls turer 
til Hamrabakken i Tänndalen, Storlien, Oppdal, Duved 
og Åre. Så snart hjemmearena Vassfjellet åpnet har det 
meste av aktiviteten foregått der. Vi prøver å skape en 
god arena for de yngste da dette pr nå er den største og 
mest voksende gruppen. Dette har også resultert i re-
krutteringstiltaket ”Skagen Alpin Camp”, hvor vi inviterer 
ulike årskull i nærområdet Strindheim til gratis Alpincamp 
i Vassfjellet.  
Alpingruppa har denne sesongen arrangert fire renn i 
Vassfjellet. Dette Helenes Cup, KM, Småalpinisten og 
Alpinligacup. 

Her kommer en kort (!) status fra våre hovedgrupper:

Gruppe U10 – 10 år og yngre
Alpint er moro og ski interessen er stor blant foreldre og 
barn i denne gruppen. Å samles til ukentlige treninger 
gir små unger en unik mulighet til å lære å kjøre på ski. 
I tillegg til mye lek og moro vil ungene tilegne seg god 
skifølelse og gode skiferdigheter som de kan glede seg 
over resten av livet. 
I gruppen for 10 år og yngre er det en herlig spredn-
ing med unger, gutter og jenter. Fra de aller yngste i 
førskolealder som synes det er best med mamma eller 
pappa ved sin side både ned bakken og opp heisen, til 
de som har blitt varmere i trøya og suser opp og ned 
og holder seg kun til trenerne og deres opplegg, og 
så har vi de eldste; 10-åringene, som snart skal opp til 
neste aldersgruppe og har mer og mer fokus på teknikk 
og fart. Det er, blant mye annet, dette mangfoldet som 
gjør miljøet så godt. Små og store side om side, respekt, 
vennskap og omtanke står sentralt. 

Vi samles til trening hver torsdag hele høsten og vin-
teren. Etter høstferien er det barmarkstrening, men 
så snart snøen kommer og heisene starter opp er vi i 
Vassfjellet.
Vi har to faste trenere samt foreldretrenere. Treningen i 
Vassfjellet varer fra kl 18:00-20:00. I pausen møtes alle i 
Freidig-bua nede i Nord-løypa for litt påfyll av energi, det 
være seg frukt, muffins eller rundstykker, og dette vet 
ungene å sette STOR pris på. Det er viktig å få et avbrekk 
uten hjelm og briller så vi får se alle de trivelige ansiktene 
til hverandre! Uansett vær og føre er stemmingen på 
topp i bua, og så bærer det ut i bakken igjen for siste 
økta. Freidig-bua er også hovedbase når det arrangeres 
renn i Vassfjellet, da er det sekretariat og tidtaking inne 
og premiepall på trammen ute. Det er gøy å delta på 
renn i Vassfjellet. Da kommer det ofte andre unger fra 
Oppdal, Stjørdalsblink og til og med helt fra Surnadal 
kom det unger i vår aldersgruppe i vinter. Det er spen-
nende å møtes og kjøre renn med nummer på brystet, 
og alle får pokal/ premie, ingen rangering i U-10.

I tillegg til treninger og arrangering av egne renn i 
Vassfjellet er vi gjerne på tur. Mange har i år vært på Erik 

Håker-cup 
på Oppdal, 
på Bendit 
Alpinfes-
tival i Ål i 
Halling-
dal eller 
1:a maj 
trofeen i 
Tänndalen.  

alPingrUPPa – en akTiv avdeling
Selv om de eldste også vil bruke helger i mai og juni på Juvassbreen for å forberede neste 
sesong, er skisesongen 2014/15 snart over. for Alpingruppa har dette vært en sesong med 
høy aktivitet. 

Glad gjeng på bendit Alpinfestival i Ål

U10 løpere på tur. premie er veldig stas!
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Vi har også fått anledning til å trene på Oppdal og på 
Storlien. Samarbeid med andre nærliggende klubber er 
trivelig, og viktig i et lite miljø. Mengdetrening er vi glad 
i så når anledningen byr seg til en treningssamling og 
en dag på ski frister det mange. Men til tross for ulike 
aktiviteter i helgene; Det er torsdagene i Vassfjellet som 
er stammen, du finner oss alltid der, så kom å bli med!
Det gror godt i alpingruppa i Freidig, men det er plass til 
mange flere, vi håper flere finner veien til Vassfjellet og 
alpinsporten sesongen 15/16 og i årene som kommer.

Gruppe U12
I gruppen U12 der løperne er 10 til 12 år, er fremdeles 
ski leik hovedfokuset på både trening og renn. Når både 
store og små møter i bakken for å ha det gøy på ski, blir 
kameratskapet godt.  Derfor er det en flott kompisgjeng 
i U12 gruppa som i vinter har hatt mye moro sammen, 
både med og uten ski på beina. Noen av U12 løperne har 
vært på ski i Freidig i flere år, og begynner å bli dyktige 
alpinister som gjør seg bemerket i både lokale renn så vel 
som store nasjonale barneskirenn. Mens noen tok sine 

første svinger rundt en slalåmport denne vinteren. Dette 
er noe av styrken til oss i alpingruppa, vi har ressurser og 
kunnskap til å gi både store, små, nye eller erfarne alpin-
ister flotte skiopplevelser. Vi ønsker oss flere medlemmer, 
og en av vinterens mest vellykkede rekrutteringstiltak 
med utspring fra gruppe U12 var Alpin campene, der 
vi inviterte alle gutter og jenter i Freidigs fotballgruppe 
i årsklassene 2004, 2005 og 2006 til hver sin camp i 
Vassfjellet. Det er tydelig at medlemmer i Freidig har ski 
interesse, i 2004 årgangen kom hele 40 barn til en hel 
dag med leik på ski, sammen med kompiser og oss i 
Freidig Alpin. I tillegg til deltakelse på Bendit Alpinfestival 
er en av de store høydepunktene for de aller ivrigste U12 
løpere å få lov til å delta i fartstrening og renn for første 
gang. Mange stiller for første gang noe bekymret opp 
til den årlige fartstilvenningen i den store hoppbakken i 
Granåsen, men samtlige drar hjem med store smil etter 
å ha oppnådd hastigheter på 110 km/t og mere. Og til 
foreldrenes store forundring over hva ungene egentlig 
presterer og at dette skjer under helt trygge forhold.

bronse Sl til tinius Aagesen (til høyre) i Donald Duck Wintergames

Hermann lysklett i farta.

Sander Aspaas på start.

Gruppe U14 og U16
I disse to gruppene har vi en 
flott blanding av de som er 
med for kun gleden av å stå 
på til de som satser hardt, en 
blanding som vi finner å være 
viktig for klubben og miljøet. 

Forts. neste side.
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Gjennom deltakelse i et stort utvalg av forskjellige renn 
i ulike deler av Norge har avdelingen også vist at vi har 
løpere som hevder seg meget godt sportslig. Selv i de 
aller større rennene i Norge som Hovedlandsrenn U16, 
Telenorleken U14, EcoCup og Donald Duck Wintergames 
presterer våre løpere meget godt. 
Til Hovedlandsrennet U16 reiste Rory Fitzgerald, Os-
car Wavold og Karl Erik Jøssund. Dette er et renn hvor 
konkurransen og nivået begynner å bli meget høyt. Selv 
som første års i U16 presterte Karl Erik Jøssund meget 
sterke plasseringer med 6. plass i Super G og 7. plass i 
Slalom. 
Vi hadde også en flott gruppe bestående av Sondre 
Aashagen, Victor Rygh Kjelsli, Siri Berg-Johansen og 
Tinius Aagesen som tok turen til Telenorlekene for U14. 

Dette er en landsfinale hvor de aller beste U14 løperne 
fra hele landet samles, denne gang ca 90 jenter og 120 
gutter. Rennet ble avholdt i eksotiske Bardu og var et 
meget flott arrangement. Som representanter for Sør-
Trøndelag sammen med to jenter fra Oppdal tok Victor 
og Tinius seg helt til semifinalen i lagkonkurransen i par-
allell slalom. Siri ble velvillig utlånt til Nor-Trøndelag, noe 
som resulterte i finaleplass og flott sølvmedalje. Beste 
individuelle prestasjon ble Tinius Aagesen som leverte 5. 
plass i Slalom og en sterk 4. plass i Storslalom. 

Tinius tok også sin årsbeste med en bronse i Slalom U14 
i årets aller største renn for de eldste – Donald Duck 

Wintergames med til sammen 700 deltakere i de ulike 
klasser. Karl Erik leverte også på samme renn en meget 
god topp 10 plassering i Storslalom U16.
Selv om denne gruppen viser at vi kan konkurrere med 
de beste løperne og de største klubbene i landet så er 
det fremdeles viktig å poengtere at vi også satser på 
bredde og trivsel gjennom ren ski glede også i disse år-
sklassene. De løperne som ikke velger å satse videre etter 
U16 er til eksempel også en viktig ressurs for klubben og 
innehar meget god ski kompetanse. Som trenere er disse 
uvurderlige for klubben.

Våre eldste..
Klubben leverte siste år med stolthet fire meget godt 
kvalifiserte løpere til skigymnas på Oppdal og Lilleham-
mer. Vi har dermed etter hvert en gruppe FIS løpere som 
hevder seg meget godt. Frida Sofie Stang på Oppdal 
Skigymnas leverer til stadighet gode resultat og har godt 
selskap av Jens og Håkon Evjen, Aidan Stautland og 
Henrik Berg-Johansen. Oscar Wavold har nå også kom-
met igjennom nåløyet og begynner på Oppdal til høsten. 
Våre yngre løpere synes alltid det er veldig trist når de 
lokale heltene reiser fra Vassfjellet. Derimot er det desto 
større stas vi får gjensyn med disse på renn andre steder, 
deler treningsbakke på Oppdal eller får svært hyggelige 
gjesteopptredener på trivselsrenn som Klubbmesterskap 
og Alpinligacup. 
Alpingruppa i Freidig lever i beste velgående, har ennå 
plass til flere og ser allerede frem til en ny vinter =)

Nyhet!

Spar litt hver gang  
du bruker kortet
Start mikrosparing på smn.no



Klubbens Årsmøte

UTMERKELSER:

Klubbens Fortjenstmedalje med Diplom: 
Randi Skogseth, Fotballavd./Skandia Cup

Klubbens Diplom: Are Bergquist, Fotballavd.
Klubbens Diplom: Gunnar Hovland, Fotballavd.

Klubbens Diplom: Sissel Arctander, Innebandy-avd.
Klubbens Diplom: Ola Stai, Innebandy-avd.
Klubbens Diplom: Inge Håvard Rekstad, Innebandy-avd.

torsdag 12. mars holdt Sportsklubben freidig sitt Årsmøte på freidighuset. 
Godt oppmøte - og fin stemning! 

klubbens leder gjennom de siste 15 år: Ulf Erik Hansen sam-
men med fotballstyrets flerårige styreformann Are bergquist. 
Are fortsetter sitt utrettelige arbeid for freidig, mens Ulf Erik 
trapper noe ned (han slutter aldri!). lise tevik løvseth overtar 
nå vervet som klubbens leder.

Freidig innebandy er i tet i midt-norge. Vi har også god kontroll på økonomien og gode system på oppfølging og 
utvikling.
Dette kommer ikke av seg selv, og nå i februar ble tre personer hedret for sin innsats for profesjonaliseringen av 
klubben. Disse tre fikk Klubbens Diplom tildelt av hovedklubben Freidig.
Inge Håvard Rekstad har hatt økonomiansvar for Freidig Innebandy siden 2011, men har vært trener for håndball 
og dugnadssjef siden 2007. Som økonomiansvarlig har han bidratt til en god organisering av avdelingens økono-
miske og administrative oppgaver og bidratt til at klubbens økonomi er solid. I tillegg er han en positiv fyr som alltid 
er rask og gir god støtte til medlemmene.
Sissel Arctander har vært styreleder for Freidig Inneban-
dy i to år og var før det sportslig leder i styret. Hun har 
jobbet mye og hardt for å heve kvaliteten på arbeidet i 
styret. Hun har fått på plass gode rutiner, rollebeskrivelser 
og system for treneroppfølging. Sissel har hatt stor ans-
varsfølelse for klubben i de tre årene hun har vært med i 
styret.
ola Stai er både trener, spiller og styremedlem i Freidig 
Innebandy. Over flere år har han lagt ned en uvurdelig ar-
beidsmengde for klubben og utøvere. Han har tatt på seg 
ansvar som materialansvarlig, dugnadsansvarlig, trener, 
hjelpetrener, nestleder, lagkontakt, leder, styremedlem og 
for lederrektrutteringen i avdelingen. Ola er en svært god 
ambassadør på vegne av Freidig og det frivillige arbeidet 
som klubben og avdelingen er helt avhengig av.

19ÅRSMØTET
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Velkommen til en 
hyggelig handel!

Kjøpeutbytte
for TRONDOS-medlemmer

Coop Mega er middagsspesialisten!

for TRONDOS-medlemmer

Coop Mega er middagsspesialisten!

BINGO VENNER 

 

VIL DU VÆRE MED Å STØTTE VÅRT IDRETTSLAG  

DET KAN DU GJØRE VED Å SPILLE BINGO HOS  

IDRETTSBINGO AS 

VÅR AVD LIGGER I  OLAV TRYGGVASONS GT 30 

 

 

 

 

 

 

 

ÅPNINGSTIDER  

MAN-FRE 1030 TIL 2030 

LØRDAG 1130 TIL 1700 

SØNDAG 1430 TIL 2030 

Se vår hjemmeside: 

www.idrettsbingo.no   

eller følg oss på facebook 
 

Bingo JACKPOT 
OPPTIL 18000 

TA  MED SLEKT OG VENNER, KOM OG OPPLEV 
DET SOSIALE OG SPENNENDE MILJØET. VI 
SPILLER UT CA 50 000 KRONER I PREMIER  
HVER DAG. 

VI HAR BELAGO FRA 
NORSK TIPPING,MED 
JACKPOT OPPTIL  
KR 50 000 
VI HAR OGSÅ  
FRANCO MASKINER. 

2900,-
inkl. mva2900,-KUN KR

For bestilling:
Send kampanjekode til

kampanje@returatrv.no

Kampanjekode: F15

Bestill og støtt ditt lokale lag!

ALL INCLUSIVE
Tilbudet inkl leie av 10 m3 container inntil 3 døgn, transport 
og behandlingsavgift for blandet avfall 

besTill i dag
& sTøTT klUbben!
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Dermed kan vi for alvor gå i gang med detaljplanene for Vinterparken, stiftelse av  aksjeselskapet, samt arbeidet 
med finansieringen. Vi er i god dialog med kommunen og banken, og har også vært i Oslo og lagt fram vår spille-
middelsøknad. Søknadene om finansiering  blir oversendt før sommeren, spillemiddelsøknaden imidlertid først når 
finansieringen for øvrig er klar. Eiere av AS’et blir Trondhjems Skiklub, NTNUI og Sp.kl. Freidig.
Vår optimistiske tidsplan er at vi kan bestille heiser, snøanlegg m.m. i høst, og starte hugging av traseer til vinteren, 
planere bakkene våren/sommeren neste år, og bygge heiser m.m. høsten 2016 og åpne anlegget til jul neste år. 
Hvis alt går som planlagt!

Ingar A. Hynne. Samarbeidsgruppen for Gråkallen Vinterpark

regUleringsPlanen FOr gråkallen 
er sTadFesTeT av deParTemenTeT
Etter at bystyret vedtok reg-
uleringsplanen for Gråkallen 
Vinterpark før jul måtte den 
sendes til kommunaldepar-

tementet for endelig god-
kjenning pga innsigelsene 

fra fylkesmannen og klæbu 
kommune. Miljødeparte-

mentet avviste innsigelsene, 
deretter også kommunal-  

og Moderniseringsdeparte-
mentet som meddelte rett 

før påske at regulerings-
planen var 

endelig godkjent.

	  
Nasjonal	  innsamling	  av	  brukte	  mobiler	  i	  ditt	  nabolag	  	  
	  
Nå	  kan	  du	  være	  med	  på	  et	  løft	  for	  miljøet	  og	  for	  ditt	  idrettslag!	  	  
Sportsklubben	  Freidig	  vil	  i	  samarbeid	  med	  Telenor	  og	  Norges	  idrettsforbund	  samle	  inn	  brukte	  
mobiltelefoner	  i	  Norges	  største	  miljødugnad!	  7	  av	  10	  nordmenn	  har	  brukte	  mobiltelefoner	  i	  
roteskuffen,	  det	  utgjør	  over	  10	  millioner	  brukte	  telefoner.	  Telenor	  gir	  idrettslag	  30	  kroner	  per	  
innsamlede	  telefon,	  dette	  utgjør	  300	  millioner	  kroner	  i	  potensielle	  inntekter	  for	  idretten.	  Dette	  
er	  viktige	  inntekter	  for	  grasrota	  i	  norsk	  idrett.	  	  Mobiler	  kan	  leveres	  på	  klubbhuset	  eller	  på	  
Fjellsetra.	  
	  
Mobiltelefoner	  er	  også	  potensielle	  ressurser.	  Mer	  enn	  90	  prosent	  av	  delene	  i	  en	  mobiltelefon	  kan	  
gjenvinnes,	  og	  mange	  av	  metallene	  kan	  gjenbrukes.	  Vår	  returordning	  er	  også	  med	  på	  å	  gi	  nye	  
muligheter	  for	  andre.	  Mange	  mobiler	  som	  leveres	  inn	  er	  nemlig	  av	  så	  god	  kvalitet	  at	  de	  blir	  
restaurert	  og	  videresolgt	  i	  nye	  markeder	  i	  Asia.	  Dermed	  kan	  din	  brukte	  mobil	  gi	  nye	  muligheter	  
for	  andre.	  
	  
Husk	  å	  ta	  ut	  SIM-‐kort	  fra	  din	  mobil	  før	  du	  leverer	  den	  til	  oss.	  Dersom	  det	  finnes	  gjenværende	  
informasjon	  på	  mobilen,	  så	  vil	  Telenor	  gjennom	  sin	  sertifiserte	  returpartner	  slette	  all	  
gjenværende	  informasjon	  og	  destruere	  minnekort	  på	  mobilen.	  
Vi	  kommer	  med	  en	  tydelig	  merket	  og	  spesialdesignet	  pose	  for	  innsamling	  av	  mobiler	  slik	  at	  du	  
kan	  være	  trygg	  på	  at	  din	  mobil	  blir	  håndtert	  på	  en	  forsvarlig	  måte.	  	  
	  
Følg	  gjerne	  vår	  innsamling	  på	  Instagram	  på	  emneknagg	  #mobilretur	  	  
	  
Takk	  for	  din	  støtte!	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  Sp.kl.	  Freidig	  

	  

	  

	  

937450761

Vil du gi din støtte til FREIDIG SPORTSKLUBBEN?

Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til
Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget eller foreningen du mener fortjener det
mest. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i FREIDIG SPORTSKLUBBEN.

For å være grasrotgiver må du være kunde hos Norsk Tipping.

Ved spill hos Norsk Tipping vil inntil 5 prosent* av spillinnsatsen gå direkte til din grasrotmottaker, og best av
alt, hverken innsats, premie eller vinnersjanse reduseres.

Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax, Extra og Belago.

Gjennom å være grasrotgiver er du med på å oppfylle små og store drømmer for din grasrotmottaker.

Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter:
• Hos kommisjonæren
• Mobilspill
• Norsk Tipping sine nettsider
• SMS, send Grasrotandelen 937450761  til 2020

For mer informasjon se www.norsk-tipping.no
*For Multix og Instaspill gjelder annen beregning.
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FJELLSETER – FLYFOTO fra 1947
1) Fjellseterbakken perioden 1925-1953
2) Fjellseter kapell vigslet 1933
3) Turisthotellet på øvre parkeringsplass 
Fjellseter (1899-1917)
4) Sporten på nedre parkeringsplass (1899-
1946)
5) Fjellseterstua; Sportsklubben Freidig

1. fJEllSEtER/ kAMpERVolD

 Fjellseter var opprinnelig en arve-
festeplass i Bymarka, beliggende ca 
340 moh. 

Tidlig på 1700-tallet var Nils Elvedal 
fester, og senere hans enke Kirsten 
Dahl. Eier på slutten av 1700-tal-
let var kjøpmann Johan Gerhard 
Kathen-kamp, en av byens eligerte 
menn. Mulig at navnet Kampervoll 
er oppkalt etter denne personen.
Christian Jelstrup var eier ca 1780, 
og på slutten av 1800-tallet Ane og 
Isak Fjeldsæter. Trondhjems Skiklub 
leide rom her fra 1892. pga stort 
besøk kjøpte Isak og Ane en gam-
mel stue i Stadsbygd som ble satt 
opp på Fjellseter. Disse lokalene ble 
snart for små og skiklubben innviet 
alt i 1896 den nye Skistua oppe på 
Lille-gråkallen. 

2. fJEllSEtER – Sanatorium og 
turisthotell
• I 1897 ble Aktieselskapet Fjeld-
sæter Sanatorium dannet. 
• En ny kjøreveg ble ført fram til 
Fjellseter og helt opp til den nye 
Skistua i 1899

• Anlegget sto ferdig ved juletider 
i 1898, og var tegnet av arkitekt 
Axel Guldahl (de.) i sveitserstil, 
tilsvarende som Holmenkollen 
Sanatorium som ble åpnet i 1894.
• Innvielsen av Sanatorium og 
Turisthotell skjedde 2. januar 
1899.  Aasta og Johan M. Thanem 
var ansvarlig for driften de første 
årene.
• I 1904 fikk hotellet ny vert i Hil-
fred Holthe
• I 1912 ble W. Bull-Jensen ny eier.
• Hovedhuset på nåværende øvre 
parkeringsplass brant i påska 1917, 
men dette bygget ble ikke gjen-
oppbygd senere.
• Haakon Høyer kjøpte anlegget 
etter brannen i 1917 og var eier 
fram på 1950-tallet.
• Annekset på nedre parkerings-
plass ble drevet videre som hotell 
og restaurant.
•  I 1929 ble dette ombygd og fikk 
et nytt tilbygg i funkisstil. Dette 
brant ned til grunnen i 1946
• Fjellseter kapell åpnet i 1933

 

Foto tatt før brannen i 1917 og viser hele 
anlegget, både øvre og nedre hotell.

    
 Både bil- og 
 hestetransport
 ble benyttet 
 fra byen til 
 Fjellseter.

 

Foto viser spisesalen i hotellet
 

Foto av turisthotellet sett nedenfra,  

Foto viser tilbygget til Sporten i funkisstil, 
bygd i 1929-30.

3. fJEllSEtER kApEll 
I 1933 kom et nytt tilbud da Fjellse-
ter kapell ble åpnet. Noen fant 
kombinasjonen med et kirkebesøk 
i marka både praktisk og hyggelig. 
Hotelldirektør Haakon Høyer var 
en raus kar, som forærte tomten til 
kapellet, og som på denne måten 
ble en gave til hele byen.
Det var opprinnelig skipioneren 
Marie (Liska) Michelet som i 1911 
kom med ideen om et sportska-
pell i Bymarka. Hun var også kjent 
som forfatter, kvinnesaksforkjem-
per og speiderleder. Det skulle gå 
mange år før man gjennom flere 
pengeinnsamlinger før byggingen 
av kapellet ble startet i 1932-33. 
Arkitekt for bygget var Hermann 
Semmelmann.

  Fjellseter kapell 
  har også slitt 
  med dårlig 
  økonomi, men
  det er nylig 

stiftet en venne-forening for å 
støtte opp om driften.

4. fJEllSEtERStUA
Haakon Høyer kjøpte Fjellseter 
Turisthotell etter brannen i 1917, 
og han drev her oppe til han 
døde i 1952. Det er hans direktør-
bolig, bygd ca 1930, som i dag er 
klubbhytte for Freidig. 
Etter brannen i 1946 fikk han ikke 

FJellseTer-OmrådeT
HISTORISK INFO ved Kjell Ivar Aune sept. 2014. Kilde: Trondheim Byleksikon med mer.
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Vi ønsker allenye og gamle medlemmer vel-kommen til sosialt samvær.

Hyllkaka’s Planer
Hyllkaka’s Sommertur arrangeres torsdag den 11. juni
turen går til knyken skianlegg i orkdal og deretter  til Hasabø i Skaun 
før vi får omvisning og lunsj på Snefugl gård.
Avgang fra freidighuset på Eberg kl. 09.00.
pris pr. deltaker kr. 500,-.
påmelding til Stormesteren på E-post:  albrec@online.no
               
Hyllkaka minner også om Årsfesten onsdag den 14.oktober.
 
Hilsen Albrecht

bygd opp hotellet og eiendommen 
ble solgt til Trondheim kommune. 
Direktørboligen ble i 1955 solgt til 
sjefen for forsvaret på Gråkallen, 
men ble overtatt av kommunen igjen 
på 1980-tallet.
I Freidig’s medlemsblad nr 1/1953 
kan vi lese om en ”strålende gave til 
klubben”:
”Hotelldirektør Håkon Høyer har ved 
sin død testamentert Freidig ½ mål 
tomt av sin eiendom på Fjellseter 
samt inntil kr 7.500 til vedlikehold og 
utbedring av Fjellseterbakken.

  Dette var noe av 
  bakgrunnen for 
  at Freidig fikk leie
  hytta fra 1986, 
  og i januar 2003 
  fikk kjøpe hytta. 

Freidig har rehabilitert huset gjen-
nom bruk av betydelige midler, ved 
gaver fra Freidigveteraner, og stor 
dugnadsinnsats. Eiendommen er i 
dag i langt bedre teknisk stand enn 
da klubben overtok hytta fra kom-
munen.

5. fJEllSEtERbAkkEN 
Hotelldirektør Haakon Høyer som 
kjøpte Fjellseter Turisthotell etter 
brannen i 1917, bisto også med 
finansiering og utbygging av Fjellse-
terbakken. Den var regelmessig bruk 
for trening og renn i perioden fra 
ca 1925 og fram til 1953. Det var 
sportsklubben Freidig som hadde 
ansvaret for drift og vedlikehold av 
bakken.

  Som slette på 
  bakken ble 
  øvre P-plass ved 
  Fjellseter be-
  nyttet
  Foto 1935

6. ANDRE steder ved fjellseter
6.1. Skistua på lillegråkallen – 
435 moh
Første byggetrinn ble innviet 25. 
januar 1896. Bygningen brant i 
1930 og senere i 31.12.1947 etter 
at den nettopp var restaurert etter 
tyskernes bruk under krigen. Høyde 
435 moh.

6.2. Studenterhytta - 445 moh
Norges Tekniske Høyskole ble åpnet 
i 1910. Noen få år senere bygde 
idrettsforeningen ved NTH en 
sportshytte på Lille Gråkallen, ca 
450 moh. Den var tegnet av arkitekt 
Gudolf Blakstad, og ble innviet 
31.10.1913. Hytta ble utvidet alt i 
1923. 

6.3 Akebakken
Starter ved Studenterhytta, lengde 
ca 800 m, og passerer Fjellseter. 
Bygd av Trondhjems Akeklubb, den 
ble påbegynt i 1930-årene og in-
nviet i 1955.

6.4 Rustadrenna 
Tidligere populær nedfart til byen 
starter på Lille Gråkallen, 450 moh., 
og går ned til Ilabekken, kote 250 
moh., ved Tempervoll. Ryddet i 
1896, oppkalt etter gullsmed Martin 
Rustad, skiklubbens første løypesjef 
som døde i 1900.

blI MED pÅ DUGNAD & fÅ GoDE VENNER
Det er stadig behov for arbeidskraft i klubben vår. Hvis du 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 951 24 103 for mer info.  Eller send mail: freidig@freidig.idrett.no



Retur: Sportsklubben Freidig
Postboks 4642, 7451 Trondheim

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

Surveillance

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

MøllerUndall

KVALITETSTRENING PÅ 9 FLOTTE SENTRE
Besøk www.impulse.no for nærmere beskrivelse av hvert senter og kart over hvor du finner oss.     73 53 55 00 | kundeservice@impulse.no

Til alle medlemmer i Sportsklubben Freidig:

* Tilbudet forutsetter avtalegiro i 12 betalingsmåneder for valgt heldagsavtale. 
 Tilbudet gjelder innmelding innen 31.12.15. (Ordinærpris kr. 399,- pr. mnd)

TREN
SÅ MYE DU VIL!

285,-MND

INKL. SPINNING


