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EN GOD JUL OG ET SPREKT NYTT ÅR
ØNSKES ALLE KLUBBENS MEDLEMMER

Freidig håndball g13
Treningssamling/kickoff Tydal      



2 ANNONSER

POliTiaTTeSTer...

-  Alpint:  Kjell Jøssund  kjell.h.joessund@online.no   - tlf. 92624057
- Fotball:  Mona Østgård medlemfreidig.fotball.no  - tlf. 959 01 410
- Håndball:  Kåre Th. Claussen k-tclauonline.no  - tlf. 982 55 646
- O-avd.:  Johan Ivarsson    johan.ivarsson@vianova.no   - tlf. 72567655
- Innebandy:  

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 Ulf-Erik Hansen 95263923 ferikhansen@gmail.com

Nestleder Trond Kvamsdal  93058702 trond.kvamsdal@sintef.no

Sekretær Mari Østgaard 91342404 mostga@broadpark.no

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

Styremedlem Kjell Skoglund 94277807 solkjell.skoglund@gmail.com

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

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

                           
Alpin Kjetil Aagesen 92241797 ketilaag@gmail.com

Fotball Are Bergquist 90592636 are.bergquist@gmail.com

Håndball Lasse Kilaas 92662200 post@freidighandball.no

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

Innebandy Sissel Arctander 928 07362 sisselarc@gmail.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: 73 90 07 55  
E-post: freidig@freidig.idrett.no   Organisasjonsnr: 937 450 761
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Kjære Freidig-venner

Denne høsten har virkelig gitt oss store muligheter til å nyte friluftsinteressene. 
Med utgangspunkt i vår egen stue, Fjellsetra, har jeg selv fått mange fine turer med 
retning Grønlia, Storheia, Bosbergheia, Herbernheia for å nevne noen mål. 

Fjellseterstua er fortsatt et aktivum for klubben, men kunne vært mer brukt av de 
ulike avdelingene. Vi har inngått en gjensidig avtale med orienteringsavdelingen til 
det beste for begge parter. Avdelingen får disponere hytta vederlagsfritt på man-
dager mot at de står for en del vedlikeholdsarbeid på hytta. Første oppgave til våren er å beise taket. Hyttas 
økonomi har vært anstrengt. Det har vært nødvendig å inngå eksterne leieavtaler. I den anledning er det 
bygget en ny rampe opp til verandaen slik at det sikres adkomst og rømningsvei for rullestol. Igjen en stor 
takk til Per og Svein Erik for utmerket arbeid. Deres arbeidskapasitet og ferdigheter er uunnværlig for 
klubben.

På anleggsfronten har vi vært inne i en aktiv og spennende fase. Kunstgressbanen på Eberg har fått nytt 
dekke. Jeg vil rose alle bidragsytere for nøkternt og godt arbeid. Med oppsparte midler som grunnkapital, 
har vi økonomisk kommet meget godt ut av det mens vi venter på at tippemidler tilføres prosjektet. Mona, 
Gunnar Hovland, Kjell Ivar Aune, Per Bue og Svein Erik Strand får stå som representanter for alle som skal 
takkes. 
Gråkallen Vinterpark har vært et samarbeidsprosjekt mellom Freidig, Trondhjems Skiklubb, NTNUI og kom-
munen i snart fire år. Jan Erik har vært HS sin representant i prosjektgruppa. Han har holdt HS orientert om 
prosjektets utvikling på samtlige HS-møter i denne perioden. Et grundig planarbeid er nå lagt fram. Dette 
ble nøktern lagt fram for HS på møte på Fjellsetra 30.10.14 samtidig som Bystyret behandlet saken. Bystyret 
ga klarsignal for prosjektet med 50 mot 17 stemmer. Freidig HS er klar over at denne saken har skapt mange 
diskusjoner og følelser både eksternt og innad i klubben vår. Det er sunt i et demokrati. HS har hatt en 
ryddig prosess hvor alle synspunkter har fått komme fram. Endelig avgjørelse for Freidig vil bli fattet så snart 
vi har samrådet oss med de to samarbeidsklubbene og at alle aspekter er grundig gjennomgått. Vel blåst så 
langt, Jan Erik!

Ønsket og behovet for en flerbrukshall i vårt nærområde har vært stort. Derfor har klubbens nestleder Trond  
tatt initiativ etter fullmakt fra Freidig HS til å nedsette en arbeidsgruppe med representanter fra våre avde-
linger for å utrede saken. I første omgang dreier det seg om en behovsutredning. Kontakt med kommunen 
og halleiere og hallutbyggere er etablert. Utleira IL har så langt hatt gode innspill i saken.

Som nyvalgt representant og «penneknekt» i ordenskollegiet Hyllkaka har jeg allerede hatt mange spen-
nende og meningsfulle oppgaver. Den siste var å gå i prosesjon og få synge for vår nestor Thor Arild Aune på 
hans 90-årsdag. En fantastisk hyggelig og kunnskapsrik Freidigkar med hjerte for klubben. Gratulerer!
Da dette er siste medlemsblad før jul, vil jeg benytte anledningen til å ønske alle Freidigvenner en riktig god 
førjulstid!

3LEDER’N

fORMANNEN HAR ORDET

 Ulf-Erik Hansen

klubbenS årSMØTe

Avholdes på Freidighuset 12. mars 2015 klokka 19.00

Frist for forslag til årsmøte er 5. februar 2015.



4 GRÅKALLEN VINTERPARK

gråkallen VinTerPark
Den 30.oktober ble Vinterparken vedtatt med klart flertall av Bystyret, 50 for og 17 mot. 
Dette var ventet, idet de tre største partiene, Ap, H, og frP, samt Pensjonistpartiet har 
støttet planene hele veien. Og veien har vært lang, med ialt 4 ganger behandling 
i Bygningsrådet, én gang i Byplankomiteen, og til slutt vedtak i Bystyret. 
I alt 6 politiske behandlinger!

2008: Trondhjems Skiklub ber kommunen om at det i 
den nye reguleringsplanen for Gråkallområdet innreg-
uleres et nytt moderne alpinanlegg til erstatning for 
gamle “Kleiva”.

2010: Bygningsrådet vedtar at et konsulentfirma skal 
utarbeide en mulighetsstudie.

2011: Bygningsrådet vedtar at det for ett av forslag-
ene, som var blitt videreutviklet av klubbene (Ski-
klubben, Freidig og NTNUI), skal utarbeides en 
konsekvensutredning (KU).

2012: KU sendes ut på høring, etter at Byplankontoret 
på initiativ fra klubbene hadde utsatt høringen pga 
flere faktafeil i KU.

2013: Bygningsrådet vedtar at det skal utarbeides en 
reguleringsplan for Vinterparken.

2014: Bygningsrådet vedtar at reguleringsplanen 
sendes ut på høring. Fylkesmannen og Klæbu 
kommune kommer med innsigelser, og kommunen 
innleder mekling med disse og fylkesmannen(!) er 
meklingsmann. Meklingen fører ikke fram og Byut-
viklingskomiteen vedtar så at reguleringsplanen legges 
fram for Bystyret, som så vedtar planen den 30.10.14. 
med klart flertall.

Planprosessen har vært grundig og tidkrevende, og 
det skal innrømmes at det til tider har vært krevende 
for oss å holde trykket oppe. Men vi har aldri mistet 
motet, idet vi hele tiden har hatt et klart politisk 
flertall i ryggen som mener Gråkallen Vinterpark tross 
innvendingene vil være til beste for byens innbyggere, 
spesielt barn, ungdom og studenter som her får et 
nytt, attraktivt skitilbud i Bymarka. 

For å få en mer robust økonomi, vil Hovedheisen bli 
en dobbel T-krokheis i stedet for 6-seters ekspress-
stolheis. Dette reduserer investeringene med 20 mill.
kr til 55 mill. kr. Finansieringsplanen er grovt sett at 
vi regner med et kommunalt investeringstilskudd på 
ca 1/3, vi låner en 1/3 del, mens den siste 1/3 delen 
finansieres av spillemidler, sponsorer og egenkapital. 
Idet kommunen ikke har brukt en eneste krone på 
anlegg for alpint og snowboard de siste 30 år, mener 
vi det nå er vår tur å få investeringstilskudd.

På grunn av innsigelsene må Reguleringsplanen nå 
sendes til Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet for endelig godkjenning. Alt annet enn en 
godkjenning vil være en klar inngripen i det kommu-
nale selvstyret, noe som nettopp H/FrP-regjeringen 
har sagt de vil styrke.

Ingar A. Hynne
Samarbeidsgruppen for Gråkallen Vinterparken.

Bilde som viser slik Vinterparken vil se ut fra Geitfjellet.



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, llill-
estua; godt egnet både for små møter, gruppe-arbeid 
og som  vrimleareale i forbindelse med selskaper i 
storstua. Her er det plass til ca 35. 
I entreen finnes to toaletter og garderobe.
 
1. etasje er lett tilgjengelig for rullestolbrukere, med 
utvendig rampe og handikaphåndtak på det ene 
toalettet.

I 2. etasje ligger i tillegg til klubbkontoret et rom som 
vi kaller klubbrommet. Dette rommet har 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 ansvar-
lig 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. 

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

Storstua kr 2.000,-   Lillestua kr 1.250,-
Hele etasjen kr 2.500,-
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. 12 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 parkering-
splass. 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.
 
Aldersgrense for leie både av Freidighuset og 
Fjellsæterhytta er 25 år.

Leie avtales med klubbkontoret - ring 73900755 eller 
send en e-post til freidig@freidig.idrett.no

Foto: Kjell Erik Berg

freidigs klubbhus ligger i Sigurd Jorsalfars vei 31 på Eberg.



6 FREIDIG’s ANLEGG

Et arbeidssomt år har gitt oss et anlegg som vi kan være stolte av!

Det nye kunstgresset er nå tatt i bruk - til stor glede for våre ca 580 aktive fotballspillere fra 6-19 år.
Miljøpakken.no ga oss støtte til å anlegge sykkel parkeringsplass for nesten 100 sykler. P-plassen er også utbedret 
med litt større plass, jevnere dekke og større inn-/utkjøring. Dette har hjulpet godt på trafikksikkerheten hos oss. 
Det vi ønsker oss nå er et par fartsdumpere på vei opp til Freidiganlegget. Vi jobber med saken.
Brende Entreprenør stod for grunnarbeidet - godt hjulpet av vår egen Bjørn Myrbakken som har lagt ned mange 
timer for klubben. Leverandør av selve matta er Multigress ved Knut Evensen. Vi takker dere alle for at dere fikk 
utført arbeidet vi ønsket - til tross for at det var fellesferie. Vi er superfornøyd!
Gutter fra G16 har gjort en formidabel dugnadsinnsats under legging av kunstgresset. De har i tillegg malt både 
tribunene, bord & benker samt skiftebodene i Freidig egne farger gult & rødt! 
Vi har vedtatt å la det nye banedekket få feste seg godt før vi vinterbrøyter dette. Våre eldste lag har derfor trening 
i nyhallen på Strinda vgs denne vinteren. De yngste er oppfordret til å prøve våre andre idrettsgrener.

Ta godt vare på anlegget vårt - vi har håp om at det skal vare i 10-12 år ved “snill” bruk.

freidig fotball’s styre: fra venstre, Øyvind Riiber, 
Einar Staven, Morten Handberg Nielsen, Peter 
Ibsen, Arve Vorland Pedersen, Are Bergquist 

og Gunnar Hovland.

Vellykket åpningsfest i knallvær 30. august. 
Tine fotballskole gikk av stabelen på nygresset denne 
helga. Takk til våre gode samarbeidspartnere G-Sport, 

Egon i Tårnet og Tine Meierier.

Medlemsbladets blomst går denne gang til Gunnar Hovland. Mangeårig medlem av Fotballstyret 

og leder av banekomiteen. Det er ikke få timer han har jobbet for klubben de siste årene! 

Spesielt mye ble det i år i forbindelse med rehabiliteringen av banen.

Tusen takk Gunnar - Din innsats er helt fantastisk! 

Medlemsbladets Blomst



7FREIDIG KUNSTGRESS

Nærmere 3 millioner kroner er nå investert i vårt nye 

gress. fra Trondheim kommune har vi mottatt kr 300.000 

i støtte. Vi klarte selv å spare over 1 million kroner i egen-

kapital! Det er en krevende øvelse for klubben økono-

misk i de neste 3-4 år før vi mottar spillemidlene. 

Vi oppfordre derfor alle medlemmer til 

å kjøpe aksjer i kunstgresset vårt. 

Vi er takknemlig for hver krone som kommer inn.

Det kan gjøres ved å kjøpe andelsbrev á kr 300,-

 - og det er selvfølgelig anledning til å kjøpe flere ;)

Din støtte til Kunstgressbanen sender du til: 

Sportsklubben freidig, Boks 4642 Valentinlyst, 

7451 Trondheim. 

VI ØNSKER JO ALLE Å GI BARNA VÅRE 
DE BESTE TRENINGSfORHOLDENE!

Konto nr 4200 03 27624

nYTT kunSTgreSS!

freidig kunstgress rehabiliteres.
Her har vi knipset bilder - uke for uke!

Vi startet 1. juli og kom i mål til skolestart.
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www.freidig.idrett.no
I oktober ble vår splitter nye web-side lansert. 
Ta gjerne en sveip innom - så finner dere nok 
mye god informasjon.
Tusen takk til Sircon for assistansen.

Vi gir oss ikke! Nytt garasjeanlegg i nedkant av kunstgresset er under oppføring!

Per Bue og Svein Erik Strand jobber iherdig med dette prosjektet - i godt samarbeid med Leif Lassesen og 7 elever 
fra Charlottenlund vgs Byggfaglinje. Her skal vi få godt system på utstyr, kunstgresskuler, salt, traktor mm.

Og ikke nok med det:

Per og Svein Erik har bygd ny, stor veranda i andre etasje på Freidighuset i juni. Nye kontorer har vi også fått i august. 
Klubbhytta vår “Fjellsetra” har i oktober fått rullestolrampe. Nytt sofarom med plass til 15 ferdigstilles i disse dager. 
Da skal arbeidskarene våre få hvile seg i vinter - så har vi en ønskedrøm om å få til overbygg nede på uteplassen vår. 
Tegningene er nå godkjent av bygningsrådet. Elevene fra Charlottenlund vgs står klare til dyst i april 2015!
Dette vil gi oss et mye lunere og triveligere område - så vi håper på mange flere tilskuere på våre hjemmekamper!

LEDIG VASKEJOBB
Det er fra nyttår ledig vaskejobb på Freidig-huset. Helst torsdag og søndag kveld - 2 timer pr 
gang. Fri i skoleferier.Har du tid og lyst til dette? 
Ring oss gjerne på 73 90 07 55 for mer info.  Eller send mail: freidig@freidig.idrett.no
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Sesongen startet ut uten trener og andre rundt laget, 
men selv store gutter trenger et støtteapparat. Et spill-
ermøte i november viste at det var grunnlag for et lag 
med en gode stammer fra G96 og G97. Vi startet med 
17 spillere og er nå 27 innrullert. Tilveksten kommer 
fra gutter i nærklubbene våre og gamle Freidigspillere 
som har lyst å spille fotball på hobbybasis. To fotball-
treninger i uka er passe for de som går på skole og 
ønsker muligheten til andre aktiviteter i tillegg.
Ole Martin Winnem ble spurt om han ville være trener, 
og det var et lykketreff. Han har mange års erfaring fra 
Strindheim fotball og er pappa til en av gutta på laget. 
Det var et suverent for Freidig at han var motivert og 
tok utfordringen på kort varsel. Ole Martin har bidratt 
til gode treninger og flott stemning i gruppa. Passe 
seriøst og samtidig  med glimt i øyet. Silja Ryum stilte 
sporty opp som lagets dugnadsansvarlig under Skan-
dia Cup. Flere foreldre har stilt villig og gratis opp på 
bortekampene med kjøring. Lengst var det til Tynset 
og Røros, ellers har de fleste kampene vært i bynære 
strøk. Vår-sesongen stilte vi ett lag i 3.div. Mye ruller-
ing på laget slik at alle fikk spilletid. 

I høst meldte vi på to lag og det endte med krets-
mesterskap i 3.div for det ene laget og midt på 
tabellen for det andre.
Nå blir det vintertrening en gang i uka på Strinda fre-
dager før jul og to utetreningen på Eberg kunstgress 
– tirsdager og torsdager.
Med tilvekst på opptil ni spillere fra G98 og andre 
hjemvendte spillere, ser vi fram mot en spennende 
sesong i 2015 med godt over tretti spillere og to lag. Er 
dette stammen i framtidens nye seniorlag for Freidig. 
Vi trenger forresten en keeper til så det er bare å møte 
opp! Støtteapparatet og trenersiden må også styrkes 
noe med så mange spillere.

Takk til alle støttespillere, fans og foreldre som 
har bidratt til at vi har et G19 lag på freidig som 
vi er stolte av.

Andreas Lien, oppmann 

gOd STeMning & OPTiMiSMe i g19
En fin fotballsesong er over.  Avslutningen kunne 
ikke vært bedre med finale i 3.div etter seier i en av 
fire avdelinger, deretter semifinale og seier over to 
finalekamper mot Trond. først 3-2 hjemme og der-
etter 6-2 borte. Totalt 9-4 favør freidig.

Vi ble kjørt til Granåsen på MOTcamp. Det var stor 
stemning i bussen, motivert av SMN’s gulrot på 10.000 
til det laget som heiet mest. 
På camp’en var det først teambuilding oppgaver. 
Jentene jobbet sammen og skikkelig gøy var det. 
Etterpå var det foredrag om det å bry seg om hverandre 
og gjøre hverandre gode. Til slutt ble det servert pizza-
snurrer og smoothie samt foredrag av Marthe Hollekim 
om mat og ernæring. Veldig interessant om karbo-
hydrater, fett og proteiner - og det kanskje viktigste 
budskapet var at de må huske å spise nok! For det gjør 
jentene ofte ikke. Spis før trening, spis etter trening!
Deretter var det i fyr og flamme ned til Lerkendal, og stor 
steming på en kamp hvor RBK snudde fra 0-2 til å vinne 
3-2. Kjørt hjem fra Lerkendal ble vi
også, så dette var på alle måter et toppers opplegg!                                                         

Bodil

J01 Var Med SMn På MOT CaMP!
Jentene og to lagledere ble hentet på Valentinlystsenteret søndag 19. oktober på ettermiddagen.



10 HÅNDBALL

Freidig jenter 10 har spilt håndball siden høsten 2011. Laget består av 23 jenter fra Eberg skole. De er nå godt i 
gang med seriespill for sesongen 2014-2015. På bildet ser dere en blid gjeng på Selbu cup 2014. En stor takk til 
Fosen ventilasjon AS som sponset jentene med bager fra Adidas!

J05 

på sin første trening i stor hall. 
Det vises godt i kamp at jentene 
har fått trent på bane med rett 
målestokk. De beveger seg utrolig 
mye bedre. 

Hilsen Marit

J-06 har tolv ivrige og glade jenter på 
laget, ei var syk da bildene ble tatt. De er en herlig 
gjeng som synes håndball er topp!
Nå har vi avsluttet en ny type lagdugnad: salg av New-
body. På fire uker har vi tilsammen solgt 176 pakker, 
noe som gir kr 6.512 rett inn på vår konto. Pakkene 
består av sokker, t-skjorter, singletter, truser, trenings-

skjorter, sports-bh eller superundertøy. De selges for 
kr 150 pr. pakke, der kr 37 går til laget. De leveres i 
fine esker, og plaggene har ett års garanti på farge og 
fasong. Se mer på nettsiden deres: www.newbody.no 
Om flere ønsker å starte med salg av Newbody, kan 
dere kontakte meg på: hilpaul@hotmail.no 
Det er lurt å “verve” hverandre, det gir ekstra penger 
til lagene.

Hilde, trener J-06



11HÅNDBALL

Freidig håndball g13
Treningssamling/kickoff Tydal 6.-7. sept 2014

En populær start på sesongen 2014/2015 med treningssamling i Tydal.
Spillerne ble pakket inn i trenernes biler, og vi dro avgårde fra freidighuset kl 8.00 lørdag 
morgen. To timers treningsøkt i den nye Tydalshallen ventet.
Med full guffe på musikkanlegget og allsang gikk turen som en lek.

Etter treninga spiste vi medbragte kyllingwraps sponset 
av Bugatti, og frukt sponset av Rema 1000 Stavset.
Deretter gikk turen til Væktarstua, hvor vi ble innkvar-
tert i “det røde huset” på området. Hyggelig at hele 
laget kunne bo sammen.
Strålende sol og oppunder 20 plussgrader var ikke noe 
minus for treningssamlinga. Etter et kort spillermøte 
fikk guttene viktig fritid, for å dyrke det sosiale. Eks-
tremt nyttig ‘å bli kjent’ utenfor håndballtreningene. 
Alle valgte å stikke innom den lokale butikken for å 
handle inn lørdagssnop (for maks kr 100,-). I tillegg ble 
det frilek utendørs.
På ettermiddagen arrangerte trenerne “Mesternes 
Mester”. Populært blant konkurranseorienterte spillere.
Ulike øvelser relatert til håndball. Frisbee-natursti (treff-
sikkerhet og hurtighet), ballonglek (lungekapasitet), 
balansekunst på treplater (balanse, smidighet), bord-
tennisballer via bordplata og i bøtta (presisjon), mot 

vegg 90 gr i beina (styrke og utholdenhet).
De tre beste møttes i superfinale på den fine stranda 
ved Stugusjøen, og Sindre ble kåret til Mesternes 
Mester etterfulgt av Are og Simen.
Etter mye frisk luft så smakte det ekstra godt med 
taco-aften på Væktarstua til kvelds. Guttene oppførte 
seg eksemplariske og rundt midnatt var det stille i 
huset.
Nydelig frokost ble inntatt på Væktarstua før vi pakket 
oss ut, og kjørte ned til Tydalshallen for ei ny håndbal-
løkt. Etter halltreninga fikk alle mulighet til å bade i det 
fine svømmeanlegget tilknyttet hallen.
Utendørs lunsj før retur til Trondheim.
En vellykket samling og start på sesongen for Freidig 
G13. Kan trygt anbefale andre Freidiglag å ta en tur til 
Tydal/Væktarstua. Her finnes mange muligheter :-)

På vegne av trenerne, Merethe Claussen
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HOVED CUP 
MANDAG 22. JUNI 

TIL LØRDAG 27. JUNI

MINI CUP 
LØRDAG 20. 

OG SØNDAG 21. JUNI

SKANDIA CUP

MEN UTEN MANNSKAP KAN VI IKKE OPPRETTHOLDE 
KVALITETEN OG UTVIKLE CUPEN VIDERE...
KUN 5 AV 15 PERSONER I HOVEDKOMITEEN HAR 
TILKNYTNING TIL FREIDIG.
I 2014 MÅTTE MER ENN 1000 DUGNADSTIMER DEK-
KES INN UTENFRA.

Så derfor - til alle lagledere, trenere og foreldre i Sport-
sklubben Freidig – meld dere til innsats!  Mye eller lite 
– vi tilpasser oppgavene til den tiden dere har å avse.
Vi er i full gang med jobben med Skandia Cup 2015, 
faktisk har vi allerede mottatt de første påmeldingene. 
Etter erfaringen med kulturelle innslag i cupen i 2014 
(de krever mer ressurser enn det vi har tilgjengelig) er 
fokus igjen rettet 100% mot å utvikle cupens sportslige 
innhold og kvalitet. Men for å få til dette er vi avhengig 
av mannskap, både i Hovedkomiteen og under cupen.  
Ansvarsområdene er delt inn i «administrasjon», 
«sportslig gruppe» og «salg og servicegruppa», og vi 
tenker oss «sportslig gruppe» oppbygget som følger:

Dommeransvar-
lig og dommer-
assistent er 
på plass. Det 
samme gjelder 
Bane- og Arena 
ansvarlig. 
Alle andre 
poster er åpne, 
og må på plass 
snarest. Av de 
vi mangler er 
det kun Leder 
sportslig sekr. 
og de som 
jobber med 
kampoppsett som må sitte i Hovedkomiteen. De andre 
jobber de siste dagene før og under cupen. I tillegg 
mangler vi i Hovedkomiteen en transport-ansvarlig; her 
ligger bl.a. ansvar for transport til og fra flyplass og 
jernbanestasjon for tilreisende lag og shuttlebuss mel-
lom Lade Idr.anl., overnattings-skolene og utebanene.
De som er med i Hovedkomiteen har en liten godt-
gjørelse for innsatsen. For de andre postene er det satt 
opp en godtgjørelse på kr 100,- pr. time. Dersom noen 
av dere har ungdommer hjemme (minimum 18 år) som 
kan tenke seg noe av dette som en sommerjobb så 
er de også hjertelig velkommen til å ta kontakt. Det 
samme gjelder pensjonister.
Ta kontakt med Randi Storsve Lundquist på 97900323 
eller på info@skandiacup.no for mer informasjon.

dugnad 
Alle lagleder/trenere i Freidig Fotball vil bli kontaktet 
i løpet av januar i forbindelse med dette. Det er helt 
klart at Freidig Fotball ikke klarer å stille med nok 
mannskap til alle dugnadstimene, så andre avdelinger 
må gjerne ta kontakt – innen utgangen av januar.

PåMelding
Link til påmelding: www.skandiacup.no
Som vanlig dekker freidig fotball påmelding-
savgiften for alle freidig lag. Mini Kort og Loka-
lkort må lagene betale selv. Legg inn påmelding-
ene allerede nå =) De første lagene har allerede 
bestilt seg flybilletter til Trondheim og bekreftet 
sin deltakelse, det dreier seg om to lag fra Lange-
land kommune i Danmark. Påmeldinger motiverer 
andre lag til å melde seg på.

Skandia CuP 2015
Skandia Cup er Norges nest største fotballturnering for barn og ungdom med ca. 9000 deltagere 
pr. år de siste årene. Skandia Cup er Midt-Norges største breddeidrettsarrangement for denne al-
dersgruppen. Turneringen arrangeres av Sportsklubben freidig, og har vært gjennomført i uke 26 
hvert år siden oppstarten i 1975.

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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Det er artig å være i Freidig Alpin for tida sier leder 
Ketil Aagesen. Når klubbfølelsen er god blir det mor-
somt å være både løper og foreldre. Det er tydelig at 
både liten og stor nå gleder seg til å bytte ut joggesko 
og barmarkstrening med alpinsko og skilek i Vassfjellet. 
Sesongen 2013/14 gjorde mange løpere seg bemerket 
i nasjonal sammenheng. Av de beste enkelt resultatene 
var Karl Erik Jøssund som gikk av med flotte seiere i 
Slalom i både Donald Duck Wintergames Hemsedal 
og 1 mai trofeet i Sverige. Avdelingen er også stolte 
av at vi i år har avgitt meget godt kvalifiserte løpere til 
skigymnas både på Oppdal og NTG Lillehammer.
Alpingruppa jobber aktivt med bredde satsing. Det er 
et viktig prinsipp for oss at det skal være mulig å delta 
på treninger og samlinger for å oppleve gleden av å stå 
på ski, uten at man har som mål å oppnå topp plasser-
inger. Vi ser at bredde skaper trivsel for alle. Rekrutter-
ing er også et viktig fokusområde for oss sier Aagesen. 
Vår største enkeltgruppe er nå de under 10 år. Der har 
vi nå ei flott gruppe unger som på kort tid har vokst til 
rundt 30 løpere. Gruppen drives av foreldre med stor 

interesse og kompetanse, der flere er tidligere Freidig 
løpere, enkelte har sågar erfaringer så høyt som World 
cup. I tillegg er vi så heldige at vi kan bruke eldre 
løpere som har lagt konkurranse skiene på hylla som 
trenere.
Selv om rekrutteringen er god, ønsker alpingruppa 
seg flere barn som naturlig sogner til klubben. Faktisk 
er det bare en løper  som nå er ei opprinnelig “Frei-
dig jente” geografisk sett. Alpint er en sport som går 
hånd i hanske med sommer idretter sier arrangements 
ansvarlig Marius Aspaas, som selv er ivrig fotball trener 
i Strindheim. I vinter kommer vi til å invitere alle gutter 
og jenter i fotballgruppa i årsklassene 2006,2005 og 
2004 til hver sin “AlpinCamp”, som forhåpentligvis blir 
en dag med stor ski glede som skaper flere alpinbarn i 
klubben. I tillegg vil hovedklubben arrangere en åpen 
tur til Vassfjellet lørdag 7 februar, der de som ønsker 
får treffe oss i alpingruppa mens vi arrangerer Krets-
mesterskap noe som antakelig er vinterens mest spen-
nende renn. Håper å se mange nye Freidig fjes i bakken 
i vinter avslutter en entusiastisk Aspaas.

DET 
SPIRER 

OG GROR 
I ALPIN-
GRUPPA

... og i kjølvannet av store Freidig alpinister som Trine Bakke og brødrene Andreas og 
Markus Nilsen er etterveksten av nye ivrige skibarn stor. På tross av motgang fra vær-
gudene de siste årene vokser antall løpere og ikke minst kvaliteten på aktiviteten i klub-
ben. Sånt blir det samhold av, godt samhold.

Samling på Juvass Karl Erik Jøssund

Vi ønsker deg velkommen på vår populære 

BRUKTMESSE PÅ SKIUTSTYR
Lørdag 22. november kl 10-16  

i Bilcentrum’s lokaler; Leangen Allé 6

• Vi har bankterminal  
• 20% går til Freidig Alpin
• Veldig mye bra utstyr selges
• Vi bistår med å sette korrekt pris

Oppgjør og henting av ikke solgt utstyr 
innen kl 16 lørdag 26. november.

For mer info om 
Freidig Alpin,                              

ta en titt på vår 
hjemmeside

www.freidigalpin.no
/ og https://www.face-

book.com/pages/Freidig-
Alpin/928282420531297

Kom & gjør en god skihandel hos oss!

Loddsalg 
& kaker!

Mye forskjellig utstyr av kjente merker og god 
kvalitet til salgs. Brukt utstyr kan også gis som 
gave til Sp.kl. freidig’s Alpinavdeling.

INNLEVERING AV UTSTyR 
FOR VIDERE-SALG:

På FREIDIGHUSET, EBERG 
Torsdag 20. november kl 1800 – 2000 

På BILCENTRUM, LEANGEN ALLè 6
Fredag 21. november kl 18 - 20
Lørdag 22. november kl 09 - 10
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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

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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Priseksempel: E� .rente 3,66 %, 2 mill., o/25 år, totalt: 3.035.643 kr

0,-
I ETABL.GEBYR

Gyldig til 31.12.2014

Boliglån for unge på 1-2-3-4

Vil du inn på 
boligmarkedet?
Vår boligkjøpsguide tar deg gjennom prosessen steg for 
steg, fra du tenker tanken på å kjøpe bolig til papirene 

er signert. Tips og råd som gjør det enklere å ta de rette 
avgjørelsene fi nner du på ungbolig.no.
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www.skipnes.no

Ditt

så klart!

Rådg
ivning

B
øk

erDitt

så klart!

RådgivningB
øk

er

Mens du 
trener vil 

vi ta oss av 
trykksakene!

Ring
73 82 63 00

Bilder fra damelagets kamp mot Sjetne. Fotos: Camilla Trøgstad.

daMelageT Så langT ubeSeireT
Vi har fått tilbake spillere, og det har 
også kommet inn nye spillere som gjør at 
vi sitter med en spillerstall på 18 spillere 
denne sesongen. 
Ola Stai er hovedtrener, og Frank Robert 
Fillingsnes er keepertrener/ass.trener.  
Nytt av året er at Hanne Krogstad har 
tatt på seg jobben som lagkontakt.

Velkommen til en 
hyggelig handel!

Kjøpeutbytte
for TRONDOS-medlemmer

Coop Mega er middagsspesialisten!

for TRONDOS-medlemmer

Coop Mega er middagsspesialisten!

BANDYfORBUNDET 94 ÅR 
Bandysporten i Kristiania, den gang benevnt som hockey, var fra 1912-1920 organisert som et “hockey”-utvalg i Norges 
Fotballforbund, men det hadde lenge vært et ønske blant de aktive lagene om å få dannet et eget forbund.
Den 17.oktober 1920 møttes 9 klubber i Kristiania og stiftet Norges Ishockeyforbund (spilte bandy). Klubbene som del-
tok på stiftelsen var: Drafn, Drammen Idrettsforening, Frigg, Hasle, Kjapp-Rjukan, Mercantile, Rapp-Trondheim, Ready 
og Trygg. Forbundet ble innmeldt i Landsforbundet og offisielt tatt opp på idrettstinget i juli 1921.
I 1929 skiftet man dessuten navn til Norges Bandyforbund. Dagens Ishockeyforbund ble dannet i 1934.
I 1988 ble innebandyseksjonen dannet i Norges Bandyforbund. Dette ble starten på en ny idrett. I de første årene ble 
det laget et enkelt regelverk og det første uoffisielle NM i innebandy ble avholdt i 1988.
På Norges Bandyforbunds ting lørdag 25. mai 1991 ble innebandy offisielt en del av Norges Bandyforbunds idretter. 
Samme år vedtok NIF at innebandy skulle være en inneidrett på lik linje med alle andre inneidretter som f. eks. håndball, 
og at den skulle få tilgang til idrettshallene på samme måte. Dette året er den store milepælen i innebandyhistorie.



På grunn av en gledelig stor påmelding kuttet arrangørene ut kvart-
finalene slik at alle interesserte lag i stedet skulle få muligheten til å 
delta. Dette medførte at nåløyet for å gå videre fra gruppespillet ble 
mindre enn det tidligere har vært og at det på herresiden kun var 
gruppevinnerne samt beste gruppetoer som gikk til semifinale. Frei-
dig herrer 1 havnet i gruppe med Nidaros, NTNUI2 og Klæbu2, mens 
Freidig herrer 2 havnet i gruppe med NTNUI1, Nyborg og NTNUI3. 
Freidig2 innleder turneringen med kamp mot gruppefavoritt NTNUI1 
og overrasker kanskje både motstanderen og seg selv med meget 
godt spill selv om kampen ender med tap 1-3. I sin andre kamp viser 
Freidig2 at dette ikke var tilfeldig og vinner 3-1 over Nyborg. Freidig 
herrer 1 starter med en “oppskriftsmessig” seier 3-1 mot Klæbu2, 
men må gjennom en slitekamp mot NTNUI2 som ender 1-1. Før an-
dre dag hadde dermed både Freidig1 og Freidig2 fortsatt muligheten 
til å gå videre. Freidig1 skulle ut mot gruppefavoritt Nidaros, mens 
Freidig2 skulle ut mot antatt langt svakere NTNUI3. Freidig1 spiller 
en god kamp, men taper 1-2. Dermed måtte herrene sette sin lit 
Freidig2. Freidig2 skaper en del sjanser, men klarer dessverre ikke å 
putte ballen i mål mer enn en gang. Når også NTNUI3 scorer et mål 
ender kampen 1-1 og begge herrelag ender som nummer to i sine 
respektive grupper, men ingen som beste gruppetoer og cupen er 
over for denne gang. 
Damelaget begynner sin turnering mot NTNUI1. Laget spiller en god 
kamp og har vel så mye sjanser som NTNUI, men en kombinasjon 
av at det glipper litt i markeringene bakover samtidig som NTNUI er 
effektive ender kampen med et 0-3-tap. I de to neste kampene mot 
NTNUI3 og Klæbu1 får laget spillet til å gli stadig bedre og det blir 
seirer med 3-0 og 3-1. Med disse resultatene er damelaget klar for 
semifinale hvor de møter Nyborg. Dessverre var det litt  få spillere 
tilgjengelig denne helgen og enda færre hadde mulighet andre dag. 
Dermed ble det en til to innbyttere denne dagen og utover i semifi-
nalen begynner dette å merkes. Et overtak i banespill blir ikke omsatt 
i scoringer og kampen går til ekstraomganger/sudden death. Kort 
tid ut i første ekstraomgang glipper slitne bein litt i markeringen og 
Dragvoll Cup er over også for damelaget. Det er imidlertid tydelig at 
semifinalen også har tatt på for Nyborg og i finalen blir et slitent Ny-
borglag rundspilt av NTNUI1 (som vi spilte jevnt med i første kamp) 
og taper 10-0. I herrenes finale vinner Øya 7-3 over Nidaros.
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Vi prøver nå å dra igang en gruppe for jenter 
på skolens mellomtrinn. Følg med på våre 

web-sider for nærmere info!

dragVOll CuP 2014
Tradisjonen tro startet også årets innebandysesong med 
Dragvoll Cup. Riktignok ikke den andre helga i september 
som tradisjonen tilsier, men denne gang i månedens første 
helg grunnet en noe fremskyndet oppstart i seniorenes se-
riespill. freidig stilte med to herrelag og et damelag i årets 
cup. 
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Det er kun èn måned igjen av året, og skal vi kunne 
si oss fornøyd med resultatet av bingospillet ved 
årets slutt, må det en real innspurt til.
Vi oppfordrer styremedlemmer/utvalgsmedlem-
mer å ta en kveld på bingo! Da vil man få bedre 
forståelse for hva bingo er. Da kan det være lettere 
å oppfordre andre til å ta en tur innom når en selv 
har vært der og vet hva som foregår. Og når du skal 
på bingo, ta gjerne med en venn.
Med en ekstra innsats i desember, håper vi på at 
det skal bli et godt utbytte til laget ditt når den tid 
kommer.  Lykke til.

Hilsen oss i Idrettsbingoen

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. 

DUGNAD fOR PENSJONISTER
Det er stadig behov for arbeidskraft i klubben vår. Hvis du er pensjonist og har ledig tid, lyst og 

krefter så kan du ta kontakt med kontoret for å bli med i dugnadsgjengen.  Vi lover deg et godt 

miljø med mange positive sjeler. Brødskive og kaffe byr vi også ofte på. Vi er takknemlig for våre 

flittige sjeler som villig tar i et tak.

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

Hilsen & Takk...
Hjertelig takk for 

nydelige blom-

ster og hyggelige 

ord i anledning 

min 90-årsdag. 

En spesiell takk til 

Hyllkaka for gave 

og besøk med 

sang, noe Anne 

Mari og jeg - og 

også min gjester - satte stor pris på.

Hilsen Thor Aune.



19HYLLKAKA

Tirsdag  9. desember kl. 12 blir det tradisjonell julelunsj 
for Hyllkakas medlemmer med god julemat,
 julesanger og julehøytid.

ytterligere informasjon om de enkelte 
arrangement vil kun bli sendt med E-post til 
de som har registrert denne. Derfor – send
din E-postadresse til Stormesteren snarest 
så mottar du info fra kollegiet.

Vi ønsker allenye og gamle medlemmer vel-kommen til sosialt samvær.

Hyllkaka’s Årsfest

RIDDERE:

Anne-Mari Aune
Mona Østgård
Sven Erik Strand
Erling Haug

KOMMANDØR:

Grete Berge Owren

Onsdag 15. oktober holdt Hyllkaka sin Årsfest på freidighuset. 
41 gjester møtte opp i finstasen til god middag og trivelig lag.

Julelunch

Klubbens leder Ulf-Erik Hansen 
spilte piano!

flinke jenter fra 
håndballavdelinga 
sto for serveringa.

Hjørdis 
Geving 

og 
Per Bue 

trivdes
 ilag.



Retur: Sportsklubben Freidig
Postboks 4642, 7451 Trondheim

 

MINI

TIRSDAG 12. MAI 2015 ALLTID I  UKE 26!

STOLT ARRANGØRKLUBB!

RABATTKUPONG - GJELDER UT DESEMBER!
ILL. BILDER

HELE BUTIKKEN

(GJELDER KUN ORDINÆRE VARER OG IKKE PAKKEPRISER)÷30%
 G-SPORT LEFSTAD   
Tlf. 73 83 12 00

 G-SPORT SOLSIDEN
Tlf. 73 53 15 44

 G-SPORT TRONDHEIM TORG   
Tlf. 73 50 15 20

GJELDER KUN EN HANDEL

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


