
NUMMER 1 MAI 2016 87. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD

SPORTSKLUBBEN FREIDIG

 

MINI

Fra venstre: Per Winsnes fra RBK, Hilde Sem Lykke fra Sparebank 1, Gunn Iren Berg Svendsen fra Jobzone, 
Brynjar Aune fra Sp.kl. Freidig, Tor Inge Skjøtskift fra Sparebank 1 og Kjetil Thorsø Hansen fra CSK. Se side 7

 

MINI

VELKoMMEN TIL
Norges Nest Største 

FoTBALLCUP!
Mini Cup   5’er fotball for 7-12 åringer. Lørdag 25. og søndag 26. juni 

Hoved Cup   7’er, 9 ’er og 1 1 ’er for de mellom 13-19 år. Mandag 27. juni til lørdag 2. juli 

TIRSdAG 
10. MAI 

KL. 19.00

Sammen får vi Streetlight-barna med i Skandia Cup



2 INTERN-SIDEN

POLITIATTESTER...

- Alpint:  Kjell Jøssund   kjell.h.joessund@online.no   - tlf. 926 24 057
- Fotball:  Mona Østgård medlem@freidigfotball.no  - tlf. 951 24 103
- Håndball:  Monica Eidem Haugen    monicahaugen@msn.com
- O-avd.:  Johan Ivarsson    johan.ivarsson@vianova.no   - tlf. 72 56 76 55
- 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  930 58 702 trond.kvamsdal@sintef.no

Sekretær Marte Ibsen 456 00 177 marte@bugatti.no
 
Styremedlem Berit A. Myrbakken 988 46 336 beritamyrbakken@gmail.com

Styremedlem Jørgen Sagmo 928 62 600 jorgen@retro.no

Styremedlem Atle Rolstadaas 992 67 510 atle.rolstadaas@gmail.com

Styremedlem Øyvind Riiber 93059576 oyvind.riiber@sticos.no

                           
Alpin Kjetil Aagesen 922 41 797 ketilaag@gmail.com

Fotball Are Bergquist 905 92 636 are.bergquist@gmail.com

Håndball Marte Ibsen 456 00 177 post@freidighandball.no

Orientering Arild Holm Clausen 482 66 568 orientering@freidig.idrett.no/
   arild.clausen@ntnu.no

Innebandy Cathrine Ringstad 992 03 014 cathrine@ringstadweb.no

Friidrett Håkon Hovstein 930 69 899 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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Sjekk gjerne ut om du finner noe spennende på denne linken - siden oppdateres jevnlig med nye kurs 
og faglig påfyll. Sjekk her: http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/sor-trondelag-idrettskrets/

kuRS Og InSPIRASJOn
Sør-Trøndelag Idrettskrets holder gode og viktige kurs:



Kjære Freidig Venner

Tusen takk til alle i klubben som jobber hver eneste dag med å tilrettelegge for at våre 
barn og unge skal få gode opplevelser, sportslige utfordringer og nye vennskap. Takk for 
mange gode opplevelser på idrettsarenaen i vinter! Jeg har sett Freestyle i bakkene på 
Oppdal, og kamper på flere aldersnivå i innebandy og håndball. Det er artig å se Freidig 
drakten godt representert ved ulike idrettsanlegg, inkludert på tribunen til Byåsen Elite 
sine kamper i Nidarøhallen. 

Det er viktig at medlemmer i klubbens hovedstyre, avdelingsstyrer, råd og utvalg rep-
resenterer mangfold i forhold til kjønn, erfaring og kompetanse i tråd med samfunnet 
forøvrig. Etter årsmøtet er det gledelig å erfare at dette videreføres i klubbens ledelse. 
Jeg vil rette en stor takk til Rune Devold og Jan Erik Buan for mangeårig arbeid i hoved-
styre. Det er godt at dere har takket ja til å bidra innen andre viktige områder for klubben som kontinuitetsbærere 
i Freidig. En stor takk til hovedstyret ved Jørgen Sagmo, Berit Album Myrbakken, Øyvind Riiber, Trond Kvamsdal, 
Atle Rolstadaas, Marte Ibsen (håndball), Are Bergquist (fotball), Ketil Aagesen (alpint), Cathrine Ringstad (inne-
bandy)og Arild Clausen (o-avdelingen) som sammen med vår daglige leder Mona Østgård, legger ned mye arbeid 
i å bygge en solid struktur for å drifte klubben. En viktig del av dette arbeidet forankres fremover i Atle som klub-
bens nyutnevnte Barneidrettsansvarlig som skal sørge for at all aktivitet som foregår i regi av klubben er forankret 
i bestemmelsene for barneidrett. 

Jeg vil også takke den driftige hus og hytte komiteen, med Ulf Erik Hansen i spissen, for viktig arbeid med å opp-
gradere Fjellseterstua. Stedet er et samlingspunkt for klubbens veteraner, men benyttes dessverre for lite som 
samlingssted for øvrige medlemmer i Freidig familien. Mulig fordi mange ikke kjenner til denne perlen i Bymarka. 
Husk at alle medlemmene i klubben har mulighet til å bruke dette stedet til sosialt samvær.
Kjell Skoglund går inn i sin siste sesong som leder av Tordenskiold løpet. Dette er klubbens viktigste felles dugnad 
og en institusjon som gateløp i Trondheim. Tusen takk for innsatsen til Kjell og komiteen. Og lykke til med årets 
arrangement den 10. mai.

I år blir Skandia cup og Freidigs arbeid for å skape opplevelser, sportslige utfordringer og nye vennskap så mye 
mer: Leder av Skandia cup, Brynjar Aune, mobiliserte et enormt engasjement i Freidigfamilien, våre støttespillere 
og fotballfamilien for øvrig, for å få filippinske fotballungdommer fra Streetlights barnehjem i Tacloban til som-
merens cup i Trondheim. Oppslutningen rundt prosjektet vitner om en fantastisk innsats av Brynjar og hvilken høy 
stjerne Streetlight har i Trondheim spesielt og på landsbasis generelt. Spesielt takk til Sparebank Midt-Norge, RBK 
og JobZone for å virkeliggjøre Skandia cup og Streetlights visjon. Vi ønsker alle velkommen til Skandia cup 2016. 

                       Freidighilsen Lise Tevik Løvseth, Styreleder

3LEDER’N

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.
All betaling går via BuyPass. Faktura sendes ut fortrinnsvis via mail. Gi oss beskjed på freidig@freidig.idrett.no 
slik at vi klarer å holde våre medlemslister ajour. Innmeldingsskjema for nye medlemmer finner du på Hoved-
klubbens hjemmeside: www.freidig.idrett.no  under punktet “kontakt oss”. 
Eller enda enklere: logg deg inn via https://minidrett.nif.no/

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



4 UTLEIE FREIDIGHUSET

uTLEIE AV FREIdIgHuSET 

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 av Freidighuset 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. 
 

Leie avtales med klubbkontoret - 
send en e-post til freidig@freidig.idrett.no

Sigurd Jorsalfars vei 31 på Eberg

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



5UTLEIE FJELLSETRA

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 
send en e-post til 
freidig@freidig.idrett.no

Bymarkas Perle 
er nå åpnet etter 
rehabilitering. 
Ta dere gjerne en tur!

Fjellseterveien 399 i Bymarka

Går denne gang til vår fantastiske dugnadsgjeng som nå har rehabilitert klub-
bens hytte Fjellsetra. Per Bue har vært byggeleder, godt hjulpen av lærer Leif 
Lassesen med elever fra Charlottenlund byggfaglinje, Svein Erik Strand og Ulf 
Erik Hansen. Et stort stykke arbeid er utført! 

Medlemsbladets blomster

...Og nyåPnEdE FJELLSÆTERHyTTA!!!

Sportsklubben FreidigBoks 4642 Valentinlyst
7451 Trondheim

4200 43 86021 

4200 43 86021

Støtte til rehabilitering av Fjellsetra
Fjellsetra - Perlen i Bymarka - ble kjøpt av Sportsklubben Freidig i 2003. 
Siden da har den vært jevnt vedlikeholdt og påkostet, takket være minnegaver 
fra Per Jystad og Peder Engdal og stor dugnadsinnsats.
Det ble nylig oppdaget råteskader og svikt i bærende konstruksjoner i vår kjære hytte.
Det er derfor nå igangsatt påkrevet rehabilitering, som utføres av byggfagelever fra  
Charlottenlund videregående skole under kyndig veiledning av lærer Leif Lassesen.  
Vår egen Per Bue er prosjektleder med god støtte av Svein Erik Strand og Ulf-Erik Hansen. 
En fantastisk jobb utføres nå av en habil dugnadsgjeng.
Men; Rehabiliteringen koster mange penger. Vi håper derfor på din støtte til prosjektet.  
Målet er at hytta skal fremstå i ny prakt i løpet av mai, til glede for oss alle. Vi gleder oss =)

 

Giver:

Bymarka
april 2016



6 KLUBBENS ARRANGEMENT

VI ønSkER FREIdIgLAgEnE VELkOmmEn På

 

MINI

 

MINI

7-12 ÅR; 
LøRdAG 25. 

ELLER SøNdAG 
26. JUNI

PåmELdIng
I skrivende stund (1 måned før påmeldingsfristen) har vi en fin økning 
med påmeldinger fra tilreisende lag. Mange lag kommer fra våre nord-
ligste fylker i landet, men også Møre & Romsdal, Sunnmøre og Østlandet 
er representert.
Det at vi får flere tilreisende lag er kjempebra for oss som arrangør. 
Da blir Skandia Cup også mer attraktiv for Trønderske lag som øyner 
muligheten til å møte lag de ikke har møtt tidligere.
I tillegg så får vi spennende besøk fra Streetligth Filippinene der tidligere 
gatebarn fra Tacloban får flotte dager i Trondheim og Skandia Cup.
Våre ungdommer i Freidig skal også få mulighet til å bli kjent med våre 
Filippinske venner, og utveksle både kultur, og skape gode opplevelser 
sammen.
Vi gleder oss til å være vertskap, og vi skal jobbe hardt for at dette blir 
en opplevelse for livet for disse flotte ungdommene fra Tacloban Filip-
pinene.

 
VI AnbEFALER å kJøPE CuP-kORT!
Kr 250,- pr pers
Inkluderer:
- Fri reise med AtB under hele Skandia Cup 
- Inngang på diskotek på Scandic Lerkendal tirsdag 27 juni
- 1 dagsbillett på Pirbadet under Skandia Cup 

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 Fot-
ball 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:  
29.05. Elektronisk påmelding, bestilling av Cup-kort
01.06. Betaling av Cup-kort

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 alders-
gruppen. Turneringen arrangeres av Sportsklubben Freidig, og har 
vært gjennomført i uke 26 hvert år siden oppstarten i 1975.

MANdAG 
27. JUNI 

TIL LøRdAG 
2. JULI



7SKANDIA CUP

PHOEnIx FC FRA TACLObAn FILIPPInEnE 
TIL TROndHEIm Og SkAndIA CuP 2016

det er med glede vi kan meddele at vi får storfint besøk til årets Skandia Cup.
Vi har det siste året jobbet tett sammen med organisasjonen Streetligth på Filippinene 
med trønderen Erlend Johannsen.

Erlend opprettet tilbake i 2005 et senter for barn 
i nød i byen Tacloban på Filippinene, der både 
barnehjem, skole og en liten medisinsk klinikk 
ble etablert for gatebarn, og familier som har en 
svært vanskelig og krevende hverdag.
Jeg ble svært inspirert av den flotte og viktige 
jobben Erlend, og hans medarbeidere i organ-
isasjonen Streetligth gjør for barn/ungdom, og 
det bidrar til at de både får et verdig liv, en ut-
dannelse, og muligheten til å skaffe seg en god 
og tryggere fremtid.
Streetligth har nå startet opp et fotballag med 
navn Phoenix FC.
Både guttene og jentene finner stor inspiras-
jon, glede og samhold i sin idrett, og kanskje 
for første gang i sitt liv så føler de likeverd når 

de står på en fotballbane der de har de samme 
forutsetningene som sine motstandere. 1 bane, 
11 mot 11 og begge lag med flotte spilledrakter.
Nå har vi jobbet hardt for å få disse flotte un-
gdommene til Skandia Cup, og vi har lyktes å 
mobilisere både næringslivet og igjennom seier 
i Jobzoneprisen fått samlet sammen økonomiske 
midler til at vi skal få realisert denne drømmen.
Jeg vil takke alle våre Freidigmedlemmer som 
har vært med å stemme meg fram som vinner av 
Jobzoneprisen, og dermed kr 100 000,- som jeg 
ga videre til Streetligth.
Vi gleder oss til å være vertskap for våre Filippin-
ske venner, og vi skal sammen med Freidig sine 
medlemmer i samme alder utveksle kultur og bli 
godt kjent med hverandre.

VIL dU BIdRA MEd Å GI STREETLIGHT-BARNA ET MINNE FoR LIVET?

Kontonummeret til organisasjonen er  4212 10 64000. 
Vi er takknemlig for all støtte.



8 O-AVDELINGEN

TuR-O ER POPuLÆRT!
Langt over 700 av Freidigs Turorienteringskonvolutter ble solgt i 2015. 
Det har økt år for år i det siste, så kanskje kan vi håpe på enda bedre salg i 2016!
O-avdelingen anbefaler varmt denne formen for mosjon til medlemmene i våre andre avde-
linger! I konvolutten er det kart og poster for enhver smak: Fra vanskelig orientering i terreng 
med lite stier og andre «ledelinjer» til småbarnsvennlige poster nær stier og veier ved Baklia, 
Granåsen og Trolla.  

Bildet er tatt fra en av 
fjorårets poster i Trolla. 
Du kan kjøpe Freidigs tur-o 
hos Axel Bruun Sport, 
Norli Bokhandel 
(Byåsen butikksenter), 
Hank Sport, Shell Granåsen 
eller via nettet: http://freidig.
idrett.no/o/turo/



Bildene er 
tatt av 
Andreas 
Sylte, og 
viser alle 
de aktive 
samlet, 
full fart 
i trange 
gater og 

full fart i et 
ganske «unor-
skt» terreng. 

Det er en lang 
tradisjon at Frei-
digs beste o-
løpere reiser på 
treningssamling 
sammen med 
Frol IL, gjerne i 
forbindelse med 
påskeferien og 
alltid til sør-
ligere bredde-
grader. I år gikk 
turen til Slo-
venia, og våre 
18 løpere og 5 
ledere hadde en 
flott og utbyt-
terik samling.

gLImT FRA O-AVdELIngEnS 
VåR-AkTIVITETER
O-sesongen er i gang, og hver onsdag er det trening for de ulike gruppene. Våre bilder er fra en 
treningskveld hvor 13-16-åringene prøvde seg i krevende terreng innover langs Strandlinja, der 
det blir tidlig bart. Kveldens fotograf Arild Holm Clausen har knipset idet trenerne instruerer 
løperne før de skal ut og finne postene, helst uten altfor store «bommer».

9O-AVDELINGEN

Disse bildene er fra Trondheim Sprintcups 
fjerde løp, som gikk på Ugla, Byåsen. Disse 
torsdagsløpene er populære, og opptil 90 
Freidigløpere i alle aldre stiller til start. 

Vi har 
intervjuet 
en bukett 
unge løpere 
fra de al-
ler yngste 
klassene 
(opp til 10 
år og 11-12 
år).
Alle fem 
(fra vens-
tre Tristan, 
Marita, 
Solveig, 

Nora, Maria) var godt fornøyde med sine 
sprintløp. Noen av dem hadde riktignok 
bomma litt på en av postene kunne de 
fortelle.

De fire 13-14-løperne (fra venstre Vemund, 
Mikkel, Vilde, Mari) løp en noe lengre og 
vanskeligere løype. Det gikk veldig bra for 
alle fire – og aller best for Mikkel som vant 
klassen sin. Freidig hadde med fem jenter 
og ti gutter i alderen 13 og 14 år i dette 
løpet. Ingen annen klubb hadde mer enn 
det. Også totalt i alle klasser er Freidig den 
største klubben i byen.
-grete
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LYST TIL Å STØTTE KLUBBEN DIN?

Sportsklubben Freidig gjør en innsats for miljøet, samtidig som vi tjener penger:

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.

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.

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.

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.

VIL du gI OSS dIn STøTTE

- uTEn AT dET kOSTER 
dEg nOE...?

mObIL-
InnSAmLIng

kLES-
InnSAmLIng

Vi samler inn mobiltelefoner, som 
enten gjenbrukes eller resirkuleres 
til nye produkter. Sp.kl. Freidig får 
30 kroner for hver mobil som sam-
les inn. disse pengene brukes til 
gode formål internt i klubben.

dette er et samarbeidsprosjekt med 
Charlottenlund Sportsklubb. Vi får 
kr 3 pr kilo for tøy som puttes oppi 
denne. Ta en skikkelig opprydding i 
klesskapet ditt, så blir det penger i 
klubbkassa. 

Innlevering både på klubbhuset 
(i garderoben eller på kontoret 
i toppetasjen) samt  på Fjellseterstua.

Containeren er utplassert på P-plas-
sen ved Eberg Idrettsanlegg.



Freidig Innebandy takker for en flott sesong og ønsker alle en RIKTIG God SoMMER!

oppstart for neste sesong annonseres på våre nettsider: http://freidig.idrett.no/ib_wordpress/

Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen!
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I vår har vi trent to ganger i uka i Strindahallen.
Trenere har vært Espen Flagstad og Magnus
Hestvik Larsen.

Vi har dessverre slitt litt med rekrutteringen i år og har 
derfor fått låne med oss spillere fra 03/4laget for 
å kunne stille fulltallig på kamper.
Vi har også fått lov å være med på treningene til
03/4laget. Hvis du som leser dette, vet om noen
som har lyst til å begynne med innebandy, er det 
bare å ta kontakt med Anita Øynes (anita@jarre.org)

InnEbAndy gIR mESTRIngSFøLELSE!
Guttene i Freidig innebandys 02lag er enige om
én ting, innebandy gir en god mestringsfølelse.
Og det er kanskje ikke så rart, siden guttene har
vunnet nær sagt alle kampene i de to siste
serierundene. Guttene har vært påmeldt vanlig
serierunde i både høst og vårsesongen. De kom
på 2. plass i høstsesongen og vant vårsesongen.
Det er veldig moro å se dem på kamp, for en fart
og for en teknikk disse unge guttene har!

 
Bak fra venstre: Johan Stokvik, Sigurd Harby (vikartrener), Emil Veie, Andreas Herfjord, Jacob 
Østvik, Espen Neverdal, Kristian Wold, Erling Thommesen. Iver Holter, Eivind Larsen, Johannes 
Lium og Joakim Stokvik var ikke til stede da bildet ble tatt. 

Innebandy gir mestringsfølelse! 
 
Guttene i Fredig innebandys 02lag er enige om én ting, innebandy gir en god mestringsfølelse. 
Og det er kanskje ikke så rart, siden guttene har vunnet nær sagt alle kampene i de to siste 
serierundene.  
 
Guttene har vært påmeldt vanlig serierunde i både høst og vårsesongen. De kom på 2. plass i 
høstsesongen og vant vårsesongen. Det er veldig moro å se dem på kamp, for en fart og for en 
teknikk disse unge guttene har!  
 

 
 
Vi har dessverre slitt litt med rekrutteringen i år og har derfor fått låne med oss spillere fra 
03/4laget for å kunne stille fulltallig på kamper. Vi har også fått lov å være med på treningene til 
03/4laget. Hvis du som leser dette, vet om noen som har lyst til å begynne med innebandy, er 
det bare å ta kontakt med Anita Øynes (anita@jarre.org). I vår har vi trent to ganger i uka i 
Strindahallen. Trenere har vært Espen Flagstad og Magnus Hestvik Larsen. 
 
 

Bak fra venstre: Johan Stokvik, Sigurd Harby (vikar-
trener), Emil Veie, Andreas Herfjord, Jacob østvik, Espen 
Neverdal, Kristian Wold, Erling Thommesen. Iver Holter, 
Eivind Larsen, Johannes Lium og Joakim Stokvik var ikke 

til stede da bildet ble tatt.

Minirundene er høydepunktet til store og små. 
Her er noen av lagets gutter i vill jubel etter endt minirunde 

på Lånke i februar.

InnEbAndy
FOR dE yngSTE

Guttene på 1 trinn ved Åsvang skole trives vel-
dig godt på treningene og viser stor spilleglede. 
Deres første sesong som innebandyspillere har 
skapt mye glede og samhold i laget.
De er veldig fornøyde med trenerne sine, Even 
og Kristoffer, som har bidratt til at guttene har 
fått mye lærdom og mange morsomme op-
plevelser denne sesongen. De ser frem til neste 
sesong med stor iver og gleder seg allerede til 
høstens minirunder.
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NM-sluttspill 
for innebandy G18 i Asker 9.-10. april 2016

Etter en kjempefin innebandysesong med en uavgjort og resten seire i seriespillet for G18, ble det NM-sluttspill i Asker. 
Vi reiste med fly fredag ettermiddag, og både spillere, trenere og supportere bodde sammen på Scandic Hotell i Asker.
Freidig og Stavanger var de eneste lagene utenfor Østlandet som stilte. Det var totalt 8 lag som spilte NM-sluttspill. 
Lørdag var det seriespill i to grupper, der alle lagene spilte tre kamper hver. Det var et flott arrangement, fint å få alle 
kampene i en og samme hall slik at det var mulig å se mye innebandy.
Freidig møtte Sveiva i sin første kamp. Freidig scoret det første målet, men kampen endte 5-1 til Sveiva. Neste laget de 
møtte var Tunet. Der hadde våre gutter en tremålsledelse til nesten halve andreperioden var spilt. Så fikk Tunet overtaket 
og kampen endte med ettmålstap til Freidig, 3-4. Siste kamp ble spilt mot Nor 92. Det var en veldig jevn kamp, men også 
denne kampen endte med nok et ettmålstap, resultatet ble 5-6 til Nor 92.
Guttene spilte i perioder veldig god innebandy og hadde ledelse i alle kampene, men marginene var ikke på Freidigs 
side. De har også vært et skadeplaget lag denne sesongen og sentrale spillere slet med skader også under NM. 
Søndag så vi begge semifinalene. Der gikk Gjelleråsen og Sarpsborg videre til finale i Ekeberghallen i Oslo påfølgende 
helg. Vi gratulerer Gjelleråsen som Norgesmestere!
G18 er flinke gutter, som oppfører seg fint både på og utenfor banen. De er blitt en flott sammensveiset gjeng som vi kan 
være veldig stolte av! 
Artig at så mange foreldre og søsken hadde tatt turen til Asker for å heie fram guttene. Det var stor stemning blant oss 
supporterne på tribunen og en trivelig tur å få være med på.

Hilde R. Paulsen

Her fra kampen mot Sveiva.
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Øverst spiller Freidig mot 
Tunet og nederst  fra kampen 
mot Nor92.

Foto: Tor Inge Halvorsen



Hovedtrener Sofia Wislander fødte sitt første barn kun 
noen få dager etter serieslutt – godt planlagt.
Lille Wilhelm heier også på Freidig og har antrekket i 
orden!

FREIdIg/RAPP HåndbALL J02
da jentene i fjor sommer begynte på ungdomsskolen var tiden moden for å slå sammen lagene 
for J02spillere fra Freidig og RAPP.  Spillerstallen består av nå 19 spillere som er ivrige 
og en sammensveiset gjeng.

14 HÅNDBALL

Tekst og fotos: Monica Eidem Haugen

Høsten 2015 ble Freidig Gutter2006 dannet, et lag på 
13 gutter fra Eberg og Berg skole. I løpet av høsten 
kom flere til, og i dag består laget av 25 spillere!
Det har vært en spennende oppstart, hvor gutta 
igjennom trening og kamper, både serie og cuper, har 
begynt å finne lagmoralen og har tatt kvantesprang 
ferdighetsmessig. Trener Svein Erling har et uttalt mål 
om at disse gutta blir Norgesmestere i 2024 – så bare 
følg med!

Vi har hatt det mye moro både på og utenom banen, 
og et av høydepunktene i vinter må ha vært da 
nesten hele laget var hjertelig og høylydt til stede i 
Trondheim Spektrum da Kolstad spilte mot Haslum. 
Nå gleder vi oss til å avrunde sesongen 15/16 med vår 
første over-nattingscup i Selbu!

FREIdIg g06 
(nORgESmESTERE I 2024)

Sesongen startet med Trønderenergi CUP i august/sep-
tember hvor vi fikk 2. plass i B-sluttspillet.
VI har spilt med 2 lag i serien, noe som resulterte i 1 
puljevinner samt 1 tredjeplass.
 I april deltok laget på CSK CUP og vant der B-sluttspil-
let i årsklassen.

 Sesongen avsluttes med årets reisecup som er Partille 
CUP i Göteborg i uke 27.
Vi ser frem til fortsettelsen.
 
Peter Ibsen. Oppmann og Lagleder

Lagbilde etter seier i B-finalen i årets CSK Cup

Cowi og Bugatti drive Thru sponset nye gensere 
til jentene.
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g03 VAnT STEInkJERCuP

Steinkjercup er en stor håndball-turnering med over 
200 deltakende lag og 2500 deltakere totalt. Cupen 
ble arrangert for 34.gang med lag fra Polen og Nord-
land i tillegg til lag fra Trøndelagsfylkene. Spesielt artig 
da - å gå til topps! Det står det respekt av. 

VEIEn mOT A-FInALE
Freidig stilte med to lag i 12-årsklassen og begge 
gjorde en glimrende innsats i innledende kamper. 
Begge lag til A-sluttspill – og kvartfinale mot hver-
andre. Helt tydelig at vi ordner med den sterkeste 
motstand selv – for makan til tett og spennende kamp 
hadde vi ikke hatt tidligere i turneringen. 
Kampen ender uavgjort og avgjøres på golden goal i 
favør Freidig 1. Semifinale mot Sparbu ble vunnet 6-5 
og deretter skulle finalen spilles mot Klæbu  som var 
soleklare favoritter. Men Freidiggutta hadde andre 
planer.  De tok styringa over kampen fra første sekund 
og leder 3-0 halvveis i første omgang. Det skulle ta 
nærmest 8 minutter før Klæbu scoret sitt første mål. 
Et potte tett forsvar samt gode systemer og rask an-
grepshåndball feide Klæbu av banen. Freidig vant 10-3. 
Se finalen på youtube i sin helhet her: 
https://youtu.be/upoWumCmtOg 

STERk guTTESIdE På FREIdIg HåndbALL
G03 har også vunnet sin Trondheimsserie i år og har 
utviklet seg mye gjennom sesongen. Spesielt artig da, 
at man kan lykkes i en stor cup. Begge G12 lagene har 
vært forsterket med flere G04 spillere, både i sesongen 
og i denne turneringen - så dette lover godt for gutte-

siden i Freidig 
håndball. Sam-
men med at G06 
har en klar mål-
setting om å bli 
norgesmestere i 
2024 – kan dette 
bli veldig bra for 
framtiden. Vi 
gleder oss! Heia 
Freidig!  

Bildene viser en 
innledende kamp 
mot Sandness-
jøen (en kanon-
kamp som la 
lista for resten 
av turneringen), 
før-bilde av begge 
Freidiglag før 
kvartfinalen – 
samt bilder et-
ter seieren over 
Klæbu i A-finalen 
(i svarte VINNER-t-skjorter).
 
Disse gutta har også vunnet serien i år!!!

Tove Carstensen, Oppmann

Årets turnering med flere Freidig og Rapp-lag er over. 
Vi hadde en fantastisk cuphelg på Steinkjer 22.-24.april.

Bak fra v: Sebastian 
Bjørlykke, Fredrik 

Sjoner Nielsen, Bjørnar 
Husby, Simen Skjeløy, 

Adrian Eide, Martin 
Nygård Erland, Ask 

Sjølienmoe.
Foran fra ve: Henrik 

Ibsen og Brage Tobias 
Larssen.
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Fra juleavslutningen for J06 i Egon Tårnet. Jentene 
koste seg med pizza og fikk julegave fra trenerne: 
en Freidig t-skjorte med navnet sitt på ryggen: )

Tekst og fotos: Hilde Remman Paulsen

J06 spilte sine første 6’er kamper på cup i Orklahallen 5. mars. 
De spilte tre flotte kamper mot Orkanger, Frøya og Rindal. 
Morsomt å spille mot lag de ikke møter til vanlig i seriespillet. 
Litt uvant å spille med to spillere mer og på så stor bane, 
men jentene klarte seg bra og syntes det var stas.

HåndbALL J06

Her er fra jentene var maskoter for bortelaget da Byåsen møtte Oppsal i Trondheim Spektrum 
27. januar. Det ble heldigvis seier til hjemmelaget, Byåsen-Oppsal 28-22.

Solveig, Tiril 
og Katrine fikk 

møte flinke 
Marie Henriksen 

etter Byåsen-
kampen 

mot Glassverket 
13. januar. 

Stor stas i tillegg 
til at det ble 

nok en seier for 
hjemmelaget :)



HåndbALL J07
Freidig Jenter 07 Eberg var på Tiller Cup for andre året på rad, og det ble som vanlig stor suksess!

17HÅNDBALL & FOTBALL

Stolte jenter mottar diplom og medalje 
etter en kjempeinnsats: Her ser vi fra 

venstre: Iben, Vilde, Elvira, Sofie, Amalie, 
Tilde, Petra.

Lørdag 2. april deltok jentene på Krokuscup i Buvika. 
Der ble det 3. plass og flott pokal på jentene.

J01 På kROkuSCuP

Her har vi 7 veldig gira jenter i garderoben før kamp: fra høyre Nora, 
Mia, Johanne, Ane, Pernille, Laura, Tuva.

J06 var invitert på kvartfinale-
kampen mellom Kolstad og Haslum 

20. april, der de var maskoter for 
Kolstad. Stor stas for de sju jentene 
å få løpe inn med hver sin Kolstad-
spiller, bare så synd kampen endte 

24-29 til Haslum.
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Alpint har utviklet seg til å bli en av de mest allsidige idrettene vi har. det vil si – de beste 
på ski er som oftest de som er de mest allsidige idretts utøverne totalt sett. dette er en 
utfordring for de helt i toppen men samtidig en flott mulighet for klubbene som må skape 
et tilbud som gir bredde i innhold, kvalitet og mange forskjellige opplevelser av mestring. 
dette da også utover timene vi bruker på ski. Avdelingen ser at denne dreiningen virker 
positivt på rekrutteringen og gleden av å drive alpin idrett.

ALPInAVdELIngEn – På STødIg kuRS

Karl Erik Jøssund tok storeslem 
i Hovedlandsrennet U16.

utkledde gutter for klubbmesterskap, 
tekst ”Tradisjon med utkledning for 
klubbmesterskap i april, fra venstre 
Ronny Skarpnes, Karl Erik Jøssund, 
Rory ”The Penguin” Fitzgerald og 

Tinius Aagesen.

Spente løpere på start 
for årets Alpinliga Cup.

Sesongen 2016 startet for alpint 01 mai 2015. Det er ved denne dato 
løperne rykker opp i aldersgruppe og de eldste begynner å telle tren-
ings og skidager for sesongen. Vi begynner for de eldste i samarbeide 
med ST skikrets med 2-3 samlinger på Juvass før sommeren. U14/16 
startet allerede opp igjen etter sommerferien første uken i august 
med breddesamling på Folgefonna i regi skiforbundet. Etter dette 
går det i ett med blanding av ski og barmarkstrening både i inn og 
utland, da fortrinnsvis i samarbeide med ST Skikrets. De yngste grup-
pene starter med barmark etter høstferien og deltar på et begrenset 
antall samlinger på ski sammen med de eldste før vår hoved trening-
sarena Vassfjellet åpner og vi kan trene i nærområdet i klubbregi. 

Barmarkstrening i Alpint har utviklet seg svært mye de siste årene. 
Løperne trener ikke bare tradisjonell utholdenhets og styrketren-
ing. På programmet for sommeren ligger også innslag som sykling, 
rulleskøyter, turn, trampoline og dans. Rugbykamp i myr ble også en 
”slager” sist høst. Aktiviteter som alle gir samlet allsidig utvikling og 
mestring rettet mot idrettsglede og skiferdigheter. 

I gjennom vinteren har vi nå kjørt så mange helgesamlinger i Vassfjel-
let som mulig. Der samler vi gjerne alle alderstrinn og selv om de ikke 
deler trener og løype så møtes alle grupper til lunch i Freidig-bua. Det 
er ikke alltid like enkelt å oppnå maksimal samkjøring på tvers men 
vi mener selv å ha kommet svært langt i å skape et samlende miljø 
uansett alder og sportslige ambisjoner. Vassfjellet skisenter har også 
gitt oss mange muligheter til trene før og etter normal åpningstid for 
optimal utnyttelse av bakken.

Rekruttering
Avdelingen har hatt godt tilsig og aktivitet i de yngre gruppene. Vi er 
svært glade for at vi opprettholder høy aktivitet i alle klasser under 
U12. Det jobbes svært godt blant foreldre og oppmenn i disse grup-
pene.

Arrangement
På arrangements siden har dette vært en aktiv sesong for klubben. 
Spesielt nevnes suksessen med å arrangere Småalpinisten sammen 
med Stjørdals Blink Alpin i Meråker. Vi gikk sammen med ST-Blink slik 
at de fikk ett øvingsrenn før de skulle avholde massive Telenorlekene 
fro U14. Dette ble ikke bare et ”øvingsrenn” men en stor suksess på 
alle måter. Gamle Meråker Skisenter viste seg fra sin beste side med 
nye traseer og fantastisk vær. I Vassfjellet har vi avholdt tradisjonsrike 
Helenes Cup for første gang som kveldsrenn og i tillegg AlpinligaCup, 
Telenorkarusellen og Klubbmesterskap. I tillegg har våre løpere deltatt 
på en mengde renn utenom Trondheim. Størst representasjon fra 
Freidig har det vært på renn som Sesongstarten/KM/Håker Cup på 



ALPInAVdELIngEn – På STødIg kuRS
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Trener Eirik Sem guider U12 trygt 
gjennom besiktigelse forut Små-

alpinisten 2016 i Meråker Skisenter.

Kretstrener Steingrim Falksete i
nstruerer løpere på tvers av klubber 

foran viktig renn i Meråker.

Karl Erik Jøssund på trening 
i Vassfjellet.

Til slutt ønsker vi å takke et samlet foreldre team med oppmenn og trenere i spissen for bidrag til en fantastisk bra 
2016 sesong. I og med at noen løpere går til skigymnas så mister vi også dessverre noen foreldre ressurser. Nevner 
spesielt Brendan Fitzgerald som trer av som oppmann og ubestridt arbeidsjern. Brendan er engelsk og ignorerte 
antakelig ordet ”nei” når han lærte seg norsk. Han har vært en stor kilde til humor og trivsel i foreldregruppa. Likeså 
trer svært gode bidragsytere som Kjell H og May Jøssund ut som velfortjente alpin pensjonister etter over mange år å 
ha sluset tre sønner gjennom de ulike alderstrinn i Freidig. Resterende U16 foreldre / eldre løpere håper vi å få beholde 
en stund til. 
En spesiell takk også til Eirik Sem som med tung alpin erfaring har kommet inn i klubben og gir en uvurderlig faglig 
drivkraft på det sportslige. 

Oppdal, Nyttårsrennene på Bjorli, EcoCup Hallingdal, Hemsedal Winter-
games, Guldhjelmen Duved og 1 mai Trofeet i Tanndalen. Sportslig sett 
nevner vi spesielt følgende renn: 

Telenorlekene – Landsfinale u14 
I U14 konkurrerer 12 og 13 åringer i samme klasse. Telenorlekene er en 
landsfinale for denne gruppen. Dette var det største alpine renn avholdt 
i Meråker på mange år. Rennet var et fantastisk arrangement av Stjørdals 
Blink med Odd Fossland og Bjørn Hembre i spissen. Også funksjonærer 
fra Freidig stilte velvillig opp til dette voksne arrangementet med nesten 
300 løpere og 5-600 besøkende totalt. Freidig stilte godt representert 
med Siri Berg Johansen og Ine Witzøe Holm i jenteklassen samt Sondre 
Aashagen, Martin Rødli Moen, Hermann Lysklætt og Victor Rygh Kjelsli 
i gutteklassen. Spesielt utmerket Siri seg med sterke 4 plasser både i 
Super G og Storslalom. Victor gjorde sitt beste resultat i Super G med 
flott 8 plass. 

bendit Hovedlandsrenn u16
Dette rennet ble avhold i 2016 i Bjorli over 6 dager med ca 130 gutter 
og 90 jenter. Her kjøres alle grener med Utfor, SuperG, SuperCombi, 
Storslalom, Slalom og Team Event. Freidig stilte med Rory Fitzgerald, 
Tinius Aagesen og Karl Erik Jøssund. Mesterskapet preges av høyt nivå 
og motiverte utøvere. Det å oppnå resultater i Alpint i disse klassene er 
krevende, spesielt også tatt i betraktning av at i U16 konkurrerer 14 og 
15 åringer i samme klasse. 

Vi kan med stor glede meddele at rennets totalt beste utøver i gut-
teklassen kommer fra Freidig og heter Karl Erik Jøssund ! Kalle vant gull 
i Utfor, Gull i SuperG, Gull i Super Combi, Sølv i Storslalom og 4 plass i 
Slalom. I tillegg vant Karl Erik og Tinius Gull i Team Event sammen med 
Oppdals Ylva Falksete og Guro Vognhild foran meget sterke lag fra Øst-
landet. Både Tinius og Guro er første års U16. Tinius presterte i tillegg en 
samlet 16 plass i SuperG og da som nr 4 av 2001 årgangen. 

Det legges til at Karl Erik og Rory som siste års U16 (f 2000) har begge 
kommet i gjennom et trangt nåløye og blitt tilbudt plass på Oppdal Alpin 
Elite - Skigymnas.

Våre FIS løpere
Våre yngre løpere ser alltid opp til de som har tatt steget ut i verden og 
har begynt på skigymnas eller sogar gått videre til universitetslag. Re-
sultater blir observert og de ser frem til å møte disse på felles renn eller 
trening. Høsten 2015 gikk Oscar Emil Wavold til Oppdal der han nå går 
sammen men de eldre Freidig løperene Aidan Stautland og Håkon Evjen. 
Spesielt Aidan kan nevnes med flere gode pallplasseringer i Jr1 klas-
sen i FIS renn gjennom vinteren. Jens Evjen tok steget ut og gikk denne 
sesong inn på nystartede Trønderalpin – Universitetslaget.  
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STATUSRAPPORT: GRÅKALLEN VINTERPARK & TRIMAVDELING

EgEn TRImAVdELIng I FREIdIg
På Freidigs årsmøte i februar ble det vedtatt etablering av en egen trimavdeling. I 
forbindelse med at det ble fremmet forslag om egen trimavdeling, ble det vist til at en 
dette vil kunne: 
•	 Bidra	til	folkehelse	og	økt	fysisk	aktivitet	
•	 Gi	et	idrettstilbud	til	medlemmer	i	sportsklubben	som	i	dag	ikke	har	et	naturlig	tilbud	
 i andre avdelinger
•	 Styrke	idrettsskole-	og	breddetilbud	til	de	yngste	aldersklassene	
•	 Gi	et	bedre	og	bredere	tilbud	i	eget	nærmiljø	for	flere	aldersgrupper
•	 Være	et	bindeledd	mellom	flere	av	de	andre	avdelingene	i	idrettslaget	

Årsmøte vedtok etablering av et interimsstyre. Vi 
etterlyser nå engasjerte folk som ser mulighetene 
en slik trimavdeling utgjør for Freidig og klubbens 
nærmiljø, og som vil bidra til at den nye avdelingen 
i sportsklubben utvikles til en arena for økt fysisk 
aktivisering og idrettsglede for medlemmene. 

Årsmøte vedtok at trimavdelingen blir en under-
avdeling av Friidrettsgruppa, og årsmøtet ut-
nevnte Steinar Haugen som leder av interimsstyret. 

Vi ber de som har interesse av å være med i styret 
om å ta kontakt med Steinar Haugen: 416 10 889.

gRåkALLEn VInTERPARk
Det er nå ett år siden vi fikk reguleringsplanen for Vinterparken stadfestet av departe-
mentet, etter at Fylkesmannen leverte innsigelse på tross av et klart ja-vedtak i Bystyret 
med 50 mot 17 stemmer. 

I høst ble Gråkallen Vinterpark AS stiftet med Trond-
hjems Skiklub, Sp.kl.Freidig og NTNUI som eiere. Styret 
består av Dag Herrem (Skiklubben/Freidig), Thor Arne 
Falkanger (Freidig), Erling Haug (Skiklubben/Freidig), 
Oddvar Johansen og Adrian Sjøholt (NTNUI). Det er 
skaffet ytterligere egenkapital ved lovnader fra spon-
sorer, slik at egenkapitalen vil bli på over 6 mill., dvs. 
mere enn budsjettert. Spillemiddelsøknader for i alt 
ca 20 mill.kr. er forhåndsgodkjent og klare for formell 
innsending til Kulturdepartementet. Detaljprosjekter-
ing har startet, og Multiconsult som nylig ble en-
gasjert som ansvarlig konsulent, har nettopp levert 
rammesøknaden for prosjektet til kommunen.
Planen var at Byggesakskontoret skulle legge Gråkallen 
Vinterpark fram for Bygningsrådet i høst. Men det 
ville de ikke, idet de mente at det var noen rek-
kefølgebestemmelser i reguleringsbeskrivelsen som 
måtte avklares først. Byplankontoret hadde nemlig i 
tolvte time, uten vår kunnskap, fått med noen bestem-
melser de mente måtte oppfylles før bygging kunne 
igangsettes, bl.a. at det først måtte bygges gang- og 
sykkelvei fra Ferista til Skistua, ny rundkjøring ved Ski-
stua, samt to nye parkeringsplasser ved Fjellsætra.
For å få byggesaken opp for Bygningsrådet, har vi 

nå søkt om dispensasjon fra disse rekkefølgebestem-
melsene. Vinterparken blir jo nå et rent vinteranlegg 
idet planlagt sommerdrift for utforsykling er sløyfet, 
og det er minimalt med syklister og fotgjengere i 
Fjellsæterveien vinters tid. AtB melder at rundkjørin-
gen ved Skistua er tilstrekkelig stor, og vi mener at 
parkeringsplassene ikke er vår sak idet de skal driftes 
av kommunen (P-avgift, brøyting m.m.). Dispensasjons-
søknaden ble sendt et tjuetall instanser for høring. 
Høringsfristen er nettopp utgått, og vi sender i disse 
dager uttalelsene til kommunen. 
Dermed burde alt ligge til rette for at Vinterparken 
kommer opp for Bygningsrådet nå i mai. Samtidig 
ber vi om at kommunen ved Formannskapet støtter 
prosjektet økonomisk med nødvendig anleggsstøtte og 
bankgaranti. Det har aldri vært gitt kommunal anleggs-
støtte til breddeanlegg for alpint/snowboard her i 
byen, så nå mener vi det er vår tur! 
Går alt som vi håper, starter utbyggingen på senhøsten 
i år med rydding av trasèene. Det blir spennende dager 
framover!

Ingar A. Hynne
Samarbeidsguppen for Gråkallen vinterpark.
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Hyllkakrennet 2016
Årets «Hyllkakrenn» ble arrangert på Fjellseter tirsdag 5. april med 17 
påmeldte. Løpsleder Kjell Atle hadde lagt ei «krevende» løype med inn-
lagte poster. Åtte deltakere gjennomførte i upåklagelig stil. de øvrige ni 
stilte oppstemt sammen sine skihelter til tradisjonell premiemiddag som 
bestod av kjøttkak med tilbehør, rødgrøt med fløte og kaffe med kringle. 
deltakere med ski på beina fikk sine diplomer og medaljer. 
de øvrige kun diplomer. Et uomtvistelig 
godt gjennomført arrangement!

Hyllkakas aktiviteter:
Sommertur  planlegges også i år, tirsdag  7. juni.
dersom det ikke blir tur, blir det Vårlunsj på Fjellseter samme dag.

Årsfæst  blir det  onsdag 12. oktober  på Freidighuset kl. 18.00.

Tirsdag 13. desember kl. 12.00 blir det tradisjonell julelunsj for våre 
medlemmer med god julemat, julesanger og julehøytid.

Fjellseterstua er som vanlig åpen alle tirsdager mellom kl 0930-1100.
Alle kan leie hytta til selskap o.l.   Henv. Freidigkontoret.

Per Jørgen klar til start.

ola og Svein venter 
spent på klarsignal.

Kjell Ivar som starter.

Rolf på post.

Ingar sikter inn i påsyn av 
dommerne Bjørn og Litj-Per.

dyktig kjøkkenpersonale i Thor 
og Anne Marie.

EgEn TRImAVdELIng I FREIdIg
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SAMARBEIDSPARTNERE

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. 

Li-Jo Renhold AS
– Erfaring med renhold siden år 2000
Markaplassen 393, 7054 Ranheim
Mob. 976 99 524 • post@li-jo.com

Nyhet!

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

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

 din lokale renholds leverandør

NoRGES ENKLESTE oG MEST SMAKFULLE dUGNAd!
Legg turen til Egon Tårnet og du bidrar med å støtte 
Sp.kl. Freidig. Nevn FREIdIG-avtalen, og 10% av det 
dere har spist for blir tilbakebetalt rett til klubben. 
Gjelder for medlemmer med familie.

kJELL OkkEnHAug 
ER 90 åR!

Venner i Freidig 
gratulerer hjerteligst!

Karer fra Hyllkaka over-
rasket Kjell med sang på 

hans bursdagsfeiring i 
Harmonien.

Takk
Tusen takk for trivelig oppmerksomhet på 
min 80-årsdag.                 Mvh Kjell Høyem

Takk for gratulasjoner og hilsner samt lunch 
på “Huset” på min 70-års dag i mars.                  
                                       Mvh Ulf Erik Hansen
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SPORTSKLUBBEN FREIDIG’S
medlemsblad

STIFTET
13. OKTOBER

1903

NUMMER 2 JUNI 2009 83. ÅRGANG

 S

KANDIA CUP ‘09
            TRONDHEIM 

22. - 27. juni  2009 

                                                                              
Arr. Sportsklubben Freidig 

 

TORDENSKIOLDLØPET  les på side 19

vårdugnad   
les mer på side 16

Fotballglede i 35 år
les mer på side 14

Slipp joggeskoene løs  – det er vår!

Løpere, joggere & mosjonister - gammel og ung - ønskes velkommen til Lade idrettsanlegg

Påmelding på nett
· Alder til og med 15 år: kr 100, fra 16 år: kr 225.
· Løpere fra og med 13 år som ikke har betalt helårslisens til Friidrettsforbun-
det 
    betaler i tillegg 30 kr for engangslisens.
· Påmelding på nett fra 1. april fram til 10. mai kl 09.00.
 
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
· Fra kl 17.00 på arena.
· Pris kr 150/300, + engangslisens. Vi tar både kontanter & kort.
 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 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)

 
• Premie til alle klassevinnere der over 10 deltakere fullfører løpet

• Uttrekkspremier

I Autronicahallen. For 5 km, ca kl 19.45 • For 10 km, ca kl 20.15

Startkontingent & Påmelding

  Premiering

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 - 74, 75 - 79, 80+

Klasser

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

  Startnummer & Sekretariat

InvItasjon tIl det 37.

TIRSDAG 10. mAI 2016 - kl. 19.00
TORDenSkIOlDløPeT

Henges opp i Autronicahallen 
- kan sjekkes på internett under og etter løpet

Påmelding, informasjon og oppdaterte detaljer på freidig.idrett.no/tordenskiold

Premieutdeling

Resultatliste



Retur: Sportsklubben Freidig
Postboks 4642, 7451 Trondheim

Du finner hele klubbkolleksjonen 
samt alt av annet idrettsutstyr 
hos oss. Ta turen idag!

G-SPORT LEFSTAD  
ER FREIDIGS KLUBB-BUTIKK!

Tlf. 73 83 12 00    Åpent: man-fre 9-18,  lør 10-18
LEFSTAD

PÅ HELE FREIDIG KLUBB-KOLLEKSJONEN25% PÅ ALLE ORDINÆREVARERGjelder ikke nedsatte varer, pakker eller elektronikk10%


