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MEDLEMSBLAD

SPORTSKLUBBEN FREIDIG

Atle Rolstadaas 
fikk prisen for ‘Årets pådriver’ 
under Idrettens Hederskveld.
Se side 5

Foto: Cathrine Midelfart.

Karen oline Sneve (fotball), Markus Melland (håndball), Karen oline 

Kolstad (orientering), Andreas Klausen Helmersen (fotball), 

brage Harby (innebandy), Jørgen Hollum Halvorsen (innebandy), 

Einar berquist (fotball) og Patrick Strand (fotball).  Se side 11

Talentfabrikken Freidig



2 INTERN-SIDEN

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  930 58 702 trond.kvamsdal@sintef.no

Sekretær Marte Ibsen 456 00 177 marte@bugatti.no

Styremedlem Jan Erik Buan 932 43 099 janerik.buan@ramboll.no
 
Styremedlem Berit A. Myrbakken 988 46 336 berit.album.myrbakken@stfk.no

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

Styremedlem Jørgen Sagmo 928 62 600 jorgen@retro.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 Espen Eiken  928 17 182 espen.eiken@hotmail.com

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



Kjære medlem. Kjære trener.

Vet du at Freidig har en stolt fortid med en rekke landslagsutøvere, OL og VM vinnere? 
Listen er lang og inkluderer Ingrid Kristiansen, Trine Bakke, Arnfinn Bergmann, Magnar 
Solberg, Harald Grønningen og mange flere. Selv vår nye kommunaldirektør, Ola By Rise, 
spilte for Freidig før han ble yngste debutant i RBK som 16 åring. Freidig har to serie-
mesterskap i håndball og ett i fotball. Sistnevnte har ført til egen «Freidiglosje» på Ullevål 
stadion. Som vi i Freidig sier: ‘RBK er størst - men vi var først’:-) 

Etter å ha tiltrådt som leder får jeg stadig hyggelige meldinger om at våre juniorer i fotball, 
håndball, orientering og innebandy blir mestere, tatt ut på landslagssamlinger og rekrut-
tert til eliteserielag. Vi har samlet en fin bukett av disse til en egen reportasje i dette bladet 
som en inspirasjonskilde for klubbens yngste som selv går med en mester i magen. 
- Og for oss som ser frem til å følge dem på den nasjonale- og internasjonale idretts-
arenaen. Freidig er fortsatt en talentfabrikk innen trøndersk idrett.

Dette er bonus i en klubb som prioriterer breddeidrett. Elitesatsing på seniornivå er andre klubber dyktige på. 
Vi har fokus på det vi er gode til: Bredde. Flest mulig, lengst mulig. Når 9 av 10 forlater organisert idrett i tenårene, 
er det veldig inspirerende at mange utøvere passerer terskelen fra barneidrett til junioridrett i klubben vår. 
Vi håper at Freidig blir klubben ‘Mot normal’ som beholder ungdom i breddeidretten. 
Men hva er da det viktigste å ta tak i?

Jeg tror mye ligger i en fellesnevner: Treneren. Under fotograferingen til reportasjen i bladet så spurte jeg utøverne 
om hvem som var de beste trenerne. De listet opp et fint persongalleri i Freidig sammen med kvaliteter som fer-
digheter, humør etc. Men alle var unisone på en ting: Den beste treneren var han/hun som er der for dem. Alltid. 
Det samme ser vi hos lag som holder sammen på juniornivå i klubben. De beholder sin kjerneved: en hovedtrener 
som evner å samle den samme vennegjengen som hun/han har gjort de siste 10 årene. Trenere vet at mange vil 
være med kun fordi det er gøy. Samtidig gis det mulighet for satsning til de som ønsker det. Uten at det går på 
bekostning av samhold, spilleglede og kameratskap. Alle vil trene med venner - Også de beste. 
Oddgeir Hepsø fra Malvik hyller Barneidrettstreneren i et innlegg vi har fått bruke i medlemsbladet og som er 
publisert i en av landets største aviser. Der spør han: Jeg lurer på hva som motiverer deg? Er det drømmen om å 
fostre opp en ny Hege Riise som i 2031 kan lede et nytt krabbe-tog etter seier i en VM-finale? Eller er det bare 
ønsket om at barn skal få oppleve den samme gleden med idrett som du selv gjorde? Jeg tror drivkraften ligger 
i det siste. Og at store triumfer og trofeer på junior og seniornivå for laget eller enkeltutøvere som han/hun har 
ansvaret for er en god bonus. 

Dette bekreftes av Atle Rolstadaas, 26 år, trener i Freidig alpint, og vinner av ‘Årets pådriver’ på Idrettens Heders-
kveld i oktober. Hans viktigste drivkraft er å være med for å utvikle, fornye og delta på en arena der det skapes 
læring og utvikling. Det å skape positive erfaringer og opplevelser er det aller viktigste for ham som trener og 
pådriver i norsk idrett.
Freidig er så privilegerte å ha rundt 130 trenere i alpint, fotball, håndball, innebandy og orientering. Det er svært 
mange i klubben som skal ha takk for en enorm frivillig innsats. Men på vegne av klubbens ledere, veteraner, forel-
dre og utøverne vil jeg benytte denne anledningen til å rette en spesiell takk til hver og en av trenerne i Freidig. 
For din tid og ditt engasjement. Du er vår viktigste ressurs for å beholde idrettsglede og deltakelse innen bredde-
idretten for våre barn og unge.                       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.

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 UTLEIE

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

Foto: Kjell Erik Berg

Freidigs klubbhus ligger i Sigurd Jorsalfars vei 31 på Eberg. Fjellsæter er i bymarka



5IDRETTENS HEDERSKVELD

ÅRETS PÅdRIVER:

FREIdIgS  ATLE 
ROLSTAdAAS

Atle Rolstadaas fikk velfortjent prisen for ‘Årets pådriver’ 
under Idrettens Hederskveld fredag 16. oktober 2015. 
Atle har fremmet trening, lek, engasjement og godt 
miljø i Freidig alpint, oppdal ungdom elite og via Norges 
Skiforbunds alpin komité etter at han selv la opp som 
utøver i 2008/09. Dette har resultert i en rikholdig liste 
av aktiviteter fra klubb og kretsen. 

Etter karriereslutt har Atle jobbet som trenerutvikler, 
mentor og veileder for nye trenere. Han har jobbet 
som trener på kretslaggssamlinger for Sør-Trøndelag. 
I en alder av 26 år har han også tatt lederkurs for 
ungdom 15-19 år, for aktivitetskurs i barneidrett og 
veilederutdanning for å jobbe med utviklingsprosesser 
i idrettslag. Han har også fullført studieprogrammet 
for Yngre ledere som er et samarbeid mellom NIH og 
NIF som årlig utdanner 20 unge ledere fra hele Norge, 
med vekt på coaching og ledelse.  
Engasjementet strekker seg også ut over idretten med 
kurs for ansatte i skole, SFO og barnehage i samarbeid 
med Den fysiske skolesekken og Grønt Flagg. Atle har 
også vært engasjert i kurs kurs med elever i ung-
domsskolen for å fremme mer aktivitet i friminuttene 
for denne aldersgruppen. I tillegg er han involvert i 
Ungdoms OL på Lillehammer 2016 samtidig som han 
skriver Masteroppgave ved institutt for Samfunns- og 
idrettsvitenskap ved NTNU med fokus på Ungdoms-
løftet i norsk idrett. Han har brukt Freidig som case 
under utdanning slik at klubben har fått tilgang til ny 
kunnskap like raskt som Atle har fått den selv. Og som 
student så har han (selvfølgelig) engasjert seg som 
barmarkstrener for universitetslaget i alpint ved NTNU.
I nominasjonsteksten står det blant annet at Atle 
er en meget viktig ressursperson for Sør-Trøndelag 
Idrettskrets, som sier ja til det meste og utfører alle 
oppdrag med gode tilbakemeldinger og til alles fulle 
tilfredshet. Atle er også utrolig pliktoppfyllende og 
lojal og stiller opp i alle sammenhenger. 

Prisen ble overrakt av idrettspresident Tom Tvedt, 
Karina Andersen Aas og styreleder i Sør Trøndelag 
Idrettskrets, Terje Roel. 
Under prisutdelingen fikk Atle spørsmål om hva som 
driver ham. Han påpeker at det er mange ting. Men 
det som driver ham mest er ikke bare å gi noe tilbake 
til idretten men også å være med og utvikle, fornye 
og delta på en arena der det skapes læring og ut-
vikling. Det å skape positive erfaringer og opplevelser 
er det aller viktigste. På spørsmål om hva han ønsker å 
jobbe for i norsk idrett så svarer han med glimt i øyet 
at ‘det er litt klisje å si ‘En bedre utgave av seg selv’’ 
Men i dette, uttrykker han et ønske om at flest mulig 
skal få gode opplevelser i sin idrett. Det er dette tema 
for masteroppgaven hans, Ungdomsløftet, på mange 
måter handler om: At en kan tilby noe til hver enkelt 
uavhengig hva de kommer inn med og hvilke ønsker 
de har i sin aktivitet. Det er den største drivkraften i 
forhold til å ta masteroppgaven og videre arbeid in-
nen norsk idrett.
Atle er en svært god representant for dugnadsånd og 
frivillighet blant unge i norsk idrett. 
Freidig er stolt over 
å ha ham med på 
laget og håper å dra 
nytte av han som 
ressurs i mange år 
fremover.
(foto: Privat/
Mia-Elise Aune)



6 SKANDIA CUP

ble et meget vellykket arrangement med masse positive tilbakemeldinger fra deltagere, 
ledere, foreldre og samarbeidspartnere til vår store sommercup. I år hadde vi nær 750 
påmeldte lag, og vi befester vår posisjon blant de største fotballcupene i landet.
vi i arrangørkomiteen er svært glad og stolt over den utrolig positive dugnadskraften 
som ligger i fotballavdelingen. vi la ned over 4000 dugnadstimer i uke 25 og 26, og dette 
viser virkelig kraften i dugnadsarbeidet i vår klubb. Tusen takk til dere alle for et fantastisk 
bidrag som er med å sikrer gode opplevelser for alle våre cupdeltagere, og de som besøker 
våre anlegg.

Foto: Sigrid Haugen

SkAndIA CuP 2015

 

MINI

Her er Freidig jentene i en spennende 
kamp mot CSK, med masse godt spill...

Turneringsleder Brynjar Aune takker 
en Orkdal spiller i FFU klassen for flott 
innsats under årets Skandia Cup. 

Stor stemning på årets Skandia Cup 
diskotek på hotell Scandic Lerkendal!

En god klem fra Labb og Line gjør alltid 
godt!

Hvem har tunga beint I munnen og er 
først på ballen...

 

MINI

vI ØNSKER FREIDIG-SPILLERE vELKoMMEN IGJEN PÅ

MANDAG 27. JUNI TIL LØRDAG 2. JULI 2016



7HÅNDBALL

SELbuCuP FOR J06
I juni dro vi til Selbucup for andre gang, og det ble 
en flott avslutning på en fin håndballsesong. 
Stas å bo på Menighetshuset sammen med de 
andre Freidiglagene, det var både sosialt og 
hyggelig for store og små.

J-06 stilte med to lag, fem spillere per lag, så det ble mye spilling på alle 
med bare en innbytter. Det ble både seire, tap og uavgjort.
Lørdagskveld var det store høydepunktet disco med det lokale bandet, 
Dråkmat, kjent fra MGPjr.
Før discoen dro vi til Selbu Restaurant og spiste pizza. I det vi skulle til å 
gå, kom gutta fra bandet inn døra for en matbit før konserten. Stor stas 
for jentene med dette “eksklusive” møtet i forkant av konserten, det ble 
både bilder sammen med gutta og autografer. Adrenalinnivået var på 
topp da vi ankom discoen!
Etter roen hadde senket seg på rommet denne kvelden, 
delte vi ut “sov i ro”. Om det var det, eller dagens inntrykk 
er ikke godt å si, men alle sovnet raskt og sov godt hele natta;)

Nå har vi nettopp startet på en ny sesong med denne flotte gjengen, 
treninger og seriespill er i gang. Vi trenerne gleder oss til fortsettelsen.
Mvh. Lis Cathrin og Hilde

I juni var de på overnattingscup på Selbu 
for fjerde gang! Der vant de 9 av 10 kamper. 
Neste år blir det en lengre reisecup. og nå 
starter endelig serien igjen. Har hatt sesong-
oppkjøring med treningsleir på Åre. Her 
trente vi i Duvedshallen, badet på Holiday-
Club og hadde hardtrening opp slalombak-
ken. vi gleder oss stort til fortsettelsen!  
Fra trenerteamet: Marte x 2

HÅndbALL g04
En super gjeng med 14 spreke gutter.
De har spilt sammen siden de var 7 år!



I siste kategori kommer klubbmesterskapet. 
Det gikk fra Baklidammen midt i juni. 153 deltakere 
stilte i konkurranseklassene, i tillegg var det med 
mange Småtroll under skolealder. 

Klubbmestrene i klassene 15-16 år og 17-49 år.

For tredje år på rad var det sommer-o-leir på 
Fjellseter de tre første dagene i sommerferien. Ca 
30 barn i alderen 11 til 14 år og ledere/ trenere 
i slutten av tenårene driller o-teknikk og løping, 
innimellom at de koser seg med leker, ballspill og 
grilling.

Deltakere og 
ledere på sommer-
o-leir på Fjellseter

Selv om det ble 
arrangert langt 
hjemmefra var vi 
bortimot 60 Freidig-
løpere både på O-
festivalen i Oslo i 
juni og 

Sørlandsgaloppen i Rauland i Telemark i juli. 
Begge disse stedene var det o-løp i mange dager på 
rad, og både eliteklasser og klasser for veteraner og 
jente- og gutteløpere. 
midtnorsk mesterskap i Orkdal var nok likevel 
det arrangementet som samlet flest av klubbens 
o-løpere, om vi ser bort fra klubbmesterskapet. Der 
var vi ca hundre unge og gamle  som deltok minst 
en av de tre dagene. Det ble mange MNM-medaljer. 
Aller flest kapret vi i gutteklassen i stafetten i 
Knyken. Der var alle lagene på pallen fra Freidig!

Midt-
Norges 
tre 
beste 
gutte-
stafett-
lag.

Dobbeltseier 
i MNM til 
Vegard og 
Simen. De 
vant hver sin 
distanse i 
Hovedløpet i 
H14 også!

Sølvplass til jentelaget vårt i MNM, mellom 
Byåsen og Frol sine lag.

8 O-AVDELINGEN

ORIEnTERIngS-SOmmEREn 2015
Vi er mange Freidigløpere som deltar i mange orienteringsløp gjennom sesongen, så her kommer 
bare et lite utdrag – fra noen spesielt viktige konkurranser og fra noen hvor vi var veldig mange.



ORIEnTERIngS-SOmmEREn 2015 I norgesmesterskap og Hovedløp (uoff. NM 
for 14-16 år) har det også blitt mange Freidig-
medaljer i år:
Håvard Eidsmo vant sølv i NM mellomdistanse
Karen Oline Kolstad vant sølv i NM nattorientering 
og bronse i NM ultralang
Malin Sandstad vant bronse i NM sprint
Dessuten ble det to flotte fjerdeplasser til Hanne 
Sandstad i NM mellom- og langdistanse.
Stafettlaget til juniordamene kom på 5. i NM og 
herrenes seniorlag kom på 7. i sitt NM.

Da det var Hovedløp i Larvik i august vant Simen 
Spets Storhov og Vegard Kittilsen gull i H14 hver sin 
dag (sprint og langdistanse). Oskar Spets Storhov 
fikk sølvmedalje i H16 i sprint. 17 Freidigungdommer 
deltok i Hovedløpet og den påfølgende o-lands-
leiren. De hadde en flott uke og gleder seg allerede 
til neste års Hovedløp i Drammen!

Håvard på vei til NM-sølv 
(foto: Per Ivar Skinderhaug)

Damelaget vårt som ble nr 2 i MNM og nr 9 i 
NM.

Herre-laget 
tok med 
sin 7. plass 
den beste 
NM-plas-
seringen i 
stafett for 
senior på 
flere tiår! 
(foto: Svein 
Terje 
Kolstad)

Å representere norge har tre av juniorene blitt 
tatt ut til denne sesongen: Malin, Håvard og Karen 
Oline har alle løpt gode konkurranser i den norske 
landslagstrøya. Hurra!

Tre lands-
lagsjenter 
på pallen i 
MNM lang-
distanse. 
Her ble det 
bronse på 
Malin.

de yngste er 
mange, men har ikke 
fått så mye omtale 
her. Vi avslutter med 
noen bilder av dem 
fra høstens løp:

Grete

9O-AVDELINGEN



10
INNEBANDY

I høstferien hadde Freidig og andre lag i byen treningssamling ledet av toppscorer i Elite-
serien 2014, Sindre bjerknes. Spillerne var delt opp i 2 grupper basert på alder der de 
yngste trente på formiddagen og de eldste på ettermiddagen. Samlingen innebar trening 
på taktiske valg, nye bevegelser og hadde høyt nivå. Dette var inspirerende og en morsom 
samling for guttene med nye impulser. vi håper dette bidrar til å ta spillerutviklingen og 
spillegleden enda noen steg opp!
Tusen takk til Sindre 
for ei fin samling!

Spillerne følger nøye med når Sindre 
gjennomgår nye ting på taktikktavla.

InnEbAndYSkOLE 
mEd SIndRE bJERknES

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

Spillerne fra Freidig og trener Sindre 
Bjerknes. 

Bak fra venstre: Jørgen, Theodor, 
Sindre, Iver, Emil, Anders, Jonathan, 

Brage, Jørgen, Tobias, Jostein. 
Foran fra venstre: Kristian, Svein Markus, 

Erik, Espen og Jone (liggende).

Fokuserte spillere under en treningsøkt 
i høstferien.

Tekst: Sigurd Harby - Foto: Hilde R. Paulsen



De er utvilsomt en inspirasjonskilde for klubbens yngste 
som selv går med en mester i magen. - Og også for oss 
som ser frem til å følge dem på den nasjonale- og inter-
nasjonale idrettsarenaen. Vi samlet dem for å høre mer 
om hvorfor de begynte med sin idrett og hva som skal til 
for å trives i organisert idrett som juni-orer. Om de noen 
gang har vurdert å slutte, og i eventuelt hvorfor. Hva 
som har vært de viktigste faktorene for at de har lyktes. 
Hva som karakteriserer en god trener, hvem som er deres 
forbilde og hvilke mål de har for sin idrett. Felles for alle 
er at de har forsøkt en rekke andre idretter, at de har det 
gøy, samhold og ønsket om og stadig å bli bedre. Klub-
ben takker for tilbakemeldingene deres som vi vil bruke 
for å sikre aktiviteter med god kvalitet uansett nivå.
 

Patrick Strand (16)
Skole: Strinda vgs
Klubber: Freidig. RbK fra 2015
Kretsmester 2012 med G99
vinner Skandia cup: Freidig 
G 99 i 2012,2013,2014/RbK 
G16 i 2015

Jeg var med på håndball og in-
nebandy, men jeg likte fotball 
bedre og fortsatte med det. Jeg 

har aldri vært inne på tanken om å slutte når det gjelder 
fotball. 
Har du noen gang tenkt å slutte. Hvis så, hvorfor? Så 
langt føler ikke at jeg har oppnådd nok til si at jeg har 

lyktes. Jeg trener for å utvikle meg videre og håper jeg 
lykkes med det.
Den beste treneren er den som stiller opp tidlig og sent, 
og ofrer sin fritid på laget og enkeltspillerne. De skaper 
godt miljø og samhold i tillegg til fokus på sportslig 
utvikling, slik som vi hadde det med Jarl Tysnes i Freidig 
G99. Mitt forbilde er Mesut Özil. Han har magisk over-
blikk og pasningsfot. Mitt mål er å trene hardt og godt 
for bli så god som mulig, så får fremtiden bli som den blir.

Karen oline Kolstad (20)
Skole: bygg og miljø-teknikk, 
NTNU
2011: 2. Hovedløpet sprint.
2013: 3. NM senior stafett, 
1. NM natt. Ungdoms-EM:  
6. stafett, 18. sprint og 
42. langdistanse.
2014: 2. NM ultralang, 
2. NM natt.
2015: 2. NM ultralang, 

2. NM natt, Junior Europacup: 4. langdistanse, 
5. Stafett og 16. Sprint. 

Foreldrene mine tok meg ofte med på turorientering på 
hytta på sommeren og orienterings-løp fra jeg var veldig 
liten. Jeg ble med på nybegynnerkurs med Freidig orien-
tering når jeg var 10 år. Etter dette ble det mer og mer 
orientering, og det har blitt morsommere og morsom-
mere å holde på. 

TALEnTFAbRIkkEn FREIdIg
Selv om Freidig har fokus på breddeidrett så er det gledelig at klubben også er en arena for re-
kruttering på nasjonalt og internasjonalt nivå. Flere av våre juniorer har blitt tatt ut på samlinger, 
lag og kamper på landslag- og eliteserienivå innen håndball, fotball, innebandy og orientering. 
De føyer seg dermed inn klubbens stolte fortid av en rekke landslagsutøvere, oL og vM vinnere. 
Alle foto: Cathrine Midelfart.
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Jeg var med i langrenn og rytmisk sportsgymnastikk. 
Langrenn var jeg ikke så god i, og slet med å holde følge 
på treningene. Vi var også veldig få jenter. Med et lite so-
sialt miljø på treningene og veldig tunge treninger ble det 
mer slit enn moro og jeg sluttet etter hvert. Etter flere år 
med rytmisk sportsgymnastikk ble det RG-treninger sam-
tidig som orienteringstreningene. Jeg valgte orientering. 
Jeg har også vært med på litt klatring og friidrett. Begge 
deler var morsomt, men man har ikke tid til alt, så det 
ble kun for korte perioder. De største utfordringene har 
vært at det ble mye å gjøre: Både skole og idrett tar mye 
tid om man vil gjøre det bra. Men har jeg aldri vurdert 
å slutte. Man får tid til det man vil bruke tid på. Min tid 
på orienteringslinja ved Heimdal vgs var veldig bra for å 
kombinere trening og skole, og lære mer om trening av 
trenings-lærefagene. De viktigste faktorene for at jeg har 
lyktes er godt miljø og ivrige treningskamerater. 
Motiverte folk rundt er en veldig god motivasjonsfak-
tor. Å trene med jevnt gode klubbkamerater gjør at man 
alltid presser ett hakk ekstra.Jeg er derfor veldig glad for 
lagkameratene og konkurrentene i Freidig! Positiv familie 
og venner som har bidratt og støttet uansett om det har 
gått bra eller dårlig har også vært viktig. 
Det har også vært viktig at jeg har oppsøkt utfordringer 
og vært nysgjerrig.  De beste trenerne er de som har me-
ninger om hvordan ting bør gjøres, men samtidig klarer 
å vurdere innspill fra utøverne. Trenerne bør vise at de 
har troen på deg, og støtte deg mot målene. De beste 
trenerne er flinke til å gi innspill om hva de tror er lurt, og 
er flinke til å lære bort. Det er de som klarer å se, støtte 
og motivere alle utøverne, ikke bare de beste. De mindre 
gode er også ofte med på å gjøre de beste bedre! Mine 
største forbilder er de som er skikkelig gode til det de 
holder på med. Thierry Gueorgiou er ett av mine for-
bilder fordi han er så fryktelig stabil og god o-teknisk. I 
Freidig har vi mange voksne som har vært veldig gode, 
og selvfølgelig har de vært og er mine forbilder. 
Å løpe i klubb med tidligere verdensstjerner er veldig mo-
tiverende, man ser da at det faktisk er mulig å bli veldig 
god. Det er også motiverende med mange ivrige yngre 
utøvere i klubben. Mitt mål er å bli så god at jeg prest-
erer jevnt i verdenstoppen i orientering.

Jørgen Hollum Halvorsen (17)
Skole: Thora Storm vgs
Innebandy i Freidig fra 2008 
1. div G13-G19
1. div Herrer 2014-16
2. div Herrer 2013-2015
vinner Tigers cup 2015
2. plass i Tigers cup 2010, 
2012, 2014
NM sluttspill med Freidig G15 
og G17

NM sølv i 2014 
2015: Landslagssamling U19
Håndball i Rapp og Strindheim 2006-2013
Tre ganger sølv i baldus Cup
Amerikansk fotball i Nidaros Domers siden 2014
NM-sølv i 2015

Jeg begynte med innebandy fordi jeg ville prøve noe 
nytt. Jeg hadde spilt fotball og håndball. Det var mange 
av kompisene mine som gikk der. Jeg likte å springe og 
var rask. Har alltid syntes at ishockey så gøy ut, men var 
ikke god på skøyter! Det var en periode jeg ikke syns jeg 
fikk det til lenger. Men jeg bestemte meg for å gi det lille 
ekstra og etter det så gikk det bare oppover. De viktigste 
faktorene for at jeg har lyktes er at jeg har hatt mulighet 
til å hospitere opp til de som er eldre og nå senior. Hatt 
en trener som er ivrig på at man skal bli god. Bra lag-
miljø og gode kompiser og ikke minst støtte fra mamma 
og pappa med utstyr og at de er ivrig med å kjøre til 
treninger/kamper å se på kamp. De beste trenerne er de 
som er engasjert med mye kunnskap om idretten. Som 
vil at man skal bli god og finner spennende cuper man 
kan reise til. Jeg tror jeg kommer til å fortsette med inne-
bandy etter vgs også. Innebandy er noe man kan holde 
på med i flere år, men etterhvert på et litt annet nivå enn 
nå. Akkurat nå er målet mitt å få spille VM i innebandy 
med landslaget. Det hadde vært stort! 

Karen oline Sneve (15)
Skole: blussuvoll Ung-
domsskole
2012: (høst) krets/sone bDo 
2013: krets/sone J13/14 hospi-
terte på J16
2014: Team Trøndelag J16, 
J15, Statoil akademiet for 
Norges beste 14-åringer. 
Egen keepertrening hos kret-
sen med Jr gruppen til Ørn.

2015 Team Trøndelag J15, J16. 
Landsdelssamling (regionsamling). Privatlands-
kamp mot Sverige og Polen.

Jeg startet på fotball i Freidig J00 høsten 2010, to år etter 
at jeg hadde startet på håndball i Rapp. Jeg begynte på 
fotball for å være mer med jentene i klassen da jeg kom 
til Berg skole, nesten alle spilte fotball. Miljøet er utrolig 
bra med mange blide, snille og arti jenter.  Egentlig så var 
planen å satse håndball og å kunne leve av det. Men så 
brakk jeg en finger på høyre hånd på Skandia cup 2014 
og det førte til at jeg måtte avslutte håndballkarrieren. 
Skaden kunne ikke fikses og var for vond til å fortsette 
å spille med. I dag spiller jeg håndball igjen, men med 
venstre hånd. Synes det er kjempeartig og spennende 
i mål ettersom du jobber på en litt annen måte enn de 
andre på laget. I periode har det vært svært mye med 
masse fotball og håndballkamper og treninger i begge 
idretter. Mangel på overskudd gjør at det blir slitsomt, 
lite gøy. For det jeg digger med idretten er treningene, 
lære noe nytt ved å jobbe hardt med det samme mange 
ganger. Spesielt det med at man i fotball i tillegg må 
klare å jobbe sammen. Det er kjedelig og ikke å være så 
mye med venner som alle andre da... 
Men synes det er verdt det. De viktigste faktorene for 
at jeg har lyktes er at jeg selv har vært villig til å ta i litt 
ekstra på trening. Alltid stå først i køa for å få mest mulig 
skudd, møte opp på trening konsentrert og prøve nye 
teknikker og måter å spille på. At treningene har vært i 
nærheten av hjemmet har også vært veldig viktig. 
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Og så klart at familien har hjulpet meg med logistikk og 
god mat. En god trener ser mer enn det som er opplagt. 
Ikke bare spiller med den “faste 11-eren” Men tester nye 
spillere, gir dem tillit og mulighet for å utvikle seg på nye 
områder. Og at treneren pusher nivået på trening, uten å 
stå og skrike og kjefte. Noen ganger så må treneren det. 
Men oftest hjelper det mest med å forklare, vise og opp-
muntre. Som keeper er det vel at man får mye spillertid 
av trenerne og får spille både i mål og ute på banen. Og 
at treneren ser at keeperen trenger både teknikktrening, 
trening med lag og som utespiller. Mitt forbilde er Hart/
Manuel Nauer fordi jeg liker spillestilen til begge. I tillegg 
til Gøril Snorroeggen. Hvor tøff hun er som jobbet seg 
tilbake etter skulderskade. Hun var også god fotballspiller 
på landslagsnivå som ung men valgte håndball. Pluss 
at hun har studert medisin og er trønder :-) Målet er å 
utvikle meg, ta steg og “Bli best mulig” Vanskelig å leve 
av damefotball i Norge, så da vil jeg såfall til utlandet. Og 
for meg er det veldig viktig å kunne kombinere utdan-
ning, skole og fotball.

brage Harby (17)
Skole: Strinda vgs, 
studiespesialisering.
Innebandy i Freidig fra 2005
1. div G13-G19
1. div Herrer 2014-16
2. div Herrer 2013-2015
Tigers Cup (2. plass i 2010, 
2012, 2014, 1. plass i 2015), 
2014 NM sølv 
Amerikansk fotball, Nidaros 

Domers siden 2013, 2015: NM sølv 
Håndball i Rapp og Strindheim, 2006-2014.
Sølv i baldus Cup (2011, 2012, 2013) 
Fotball 6 sesonger i Freidig 
Hoppet på ski for bSK i 2 sesonger
U19 landslagssamling

Jeg vet ikke helt hvorfor jeg begynte med innebandy 
siden jeg var så ung, men det er vel åpenbart fordi det 
var artig og jeg likte sport/konkurranser generelt. Jeg har 
heller aldri satset på noen idrett, ikke innebandy heller. 
Jeg har alltid hatt god tid for å holde på med så mange 
idretter jeg ville kombinert med skolearbeid. Det har 
aldri vært noe problem, akkurat nå spiller jeg am. fotball 
og innebandy og “satser” på begge deler like mye/lite 
(kommer an på hvordan en ser det...) Jeg har aldri tenkt 
tanken om å slutte. Jeg har alltid holdt på med idrett, 
forskjellige typer også. Alt funker for meg! Idrettsbanen 
er den jeg tar mest useriøst og seriøst på samme tid, 
og at jeg både gir alt for å vinne men egentlig bare har 
det kjempeartig med mine kompiser er viktig. Den beste 
trener klarer å få med flest mulig og gjøre de best mulig, 
samtidig som de liker det de holder på med. Mitt for-
bilde er Robert Griffin III (amerikansk fotball-spiller). Han 
er kontroversiell og er en veldig annerledes spillertype. 
Målet mitt er å vinne NM gull med juniorlaget mitt i in-
nebandy. Har aldri tenkt lengre enn det...

Markus Melland (15)
Skole: blussuvold ung-
domsskole
Freidig gutt som spiller hånd-
ball og fotball.
Tatt ut til regionalt landslag i 
håndball.

Da jeg begynte på Eberg 
barneskole, så blir det oppstart 
i fotball og håndball. 2 idretter 

som passer godt til årsaktivitet. Når en da i tillegg har 
foreldre som har holdt på med dette, er vel vegen kort. 
Ballidrett og lagspill er det jeg trives best med. Helt til nå 
har jeg spilt begge deler, men nå blir det kun håndball. 
Som jeg ser det er det nå blitt vanskelig å satse på flere 
idretter, hvis en har lyst til å bli god i en. De jeg konkur-
rerer mot på spilleplassene i håndball, sluttet med andre 
idretter for 2 år siden. Når en håndballspiller skal bygge 
seg opp (fysisk) på sommeren mot høstsesongen, er 
fotballen midt i sesongen. Selv om jeg trivdes godt også i 
fotballen, velger jeg håndball. Her har det vært flere sam-
lingen fra regionen sin side. Sone UtviklingsMiljø(SUM) 
flere ganger i sesongen og i juni var jeg på talentsam-
ling med spillere fra Volda i sør og Alta i nord. På disse 
møter man gamle- og nye spillere og det er inspirerende. 
Selvfølgelig er det inspirerende å bli trent av gamle 
landslagstrenere, som du kommer i kontakt med på disse 
samlingene. All ære til trenerne mine, men det er andre 
typer og mer avanserte øvelser som er på disse sam-
lingene, enn på vanlige treninger. For å lykkes må man 
være villig til å trene. Gjerne mye, riktig og allsidig. Jeg 
har ingen spesielle forbilder Når det gjelder mål så skjer 
det mye med herrehåndballen i Trondheim. Kolstad har 
jo virkelig markert seg, og herrelandslaget er klart for 
EM. For mitt vedkommende er første målet å kvalifisere 
seg til Bylaget som skal spille NM i februar. Vi er ca 30 
i troppen i dag, og det er 14 som blir tatt ut. Det blir 
knalltøft, men det er bare å stå på.

Einar bergquist (16)
Skole: Strinda vgs
6-7 år ishockey
11-14 år Innebandy
12-14 Futsal
7-13 år  Håndball 
7 år-dd Fotball

Jeg begynte med min idrett fordi 
pappa og vennene mine var inter-
essert i det. jeg har drevet med: 

hockey, ju-jitsu, innebandy, håndball, ridning, twin-tip. 
Fotball stod veldig tett med håndball. Jeg følte at jeg 
mestret håndball bedre enn jeg mestret fotball, men 
samtidig hadde jeg mer glede av fotball. 
Det ble meldt på et lag fra Freidig i årsklassen over. Men 
i en lang periode ble jeg ikke prioritert til å spille på det 
laget. Da var jeg veldig frustrert. Jeg kunne ikke forstå 
hvorfor jeg ikke fikk spille. Jeg mente jo selv at jeg var 
god nok. I den perioden vurderte jeg å satse håndball. 
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Den viktigste faktoren for at jeg har lykkes er støtte fra 
familie og venner, samt det gode samholdet og moralen 
som er i Freidig. Det jeg legger i en god trener er en han/
hun som ser fram til hver eneste aktivitet med laget, er 
positiv og konstruktiv i tilbakemeldingene sine, engasjert 
og brenner for det han/hun holder på med. 
At vedkommende kan legge fram et godt opplegg for la-
get, at de greier å drive, motivere og legge merke til alle. 
Jarl Tysnes i Freidig har vært veldig flink til å holde meg 
gående på fotball og til å få det beste ut av meg. Han 
var den første «ordentlige» treneren jeg hadde. Jarl var 
veldig engasjert og ville det beste for oss gutta. Han stilte 
opp på alt uansett om han var syk eller annet familie ar-
rangement.  Han fikk oss til å holde det seriøst på trening 
og seriøst på kamp. Jarl er kanskje den viktigste faktoren 
for at vi G99 ble så gode som vi er. Mitt forbilde er Ben 
Brown som har vunnet flere OL og VM titler i maraton 
kayaking. Han lever på en veldig positiv måte og gjør det 
han elsker mest her i livet. Han sluttet etter en lys karriere 
som kunne ha vart mye lengre. Men han gjorde ikke det 
han elsket, så han la opp fant et kamera og begynte å 
reise og oppdage verden mens ha filmet hvert eneste 
øyeblikk. Ben får tid til alt her i livet og ingenting blir sett 
på som et problem. Han er en stor motivator og en å se 
opp til. Jeg tenker å holde på så lenge jeg trives med det. 
Jeg setter meg nye mål hver dag, men hovedmålet er å 
bli så god som overhodet mulig.

Andreas Klausen Helmersen (17)
Skole: Strinda vgs, Toppidrett 
fotball
Freidig G98/G97  t.o.m. 2012
2013 – 2014: Rbk U16/U20
2015: tatt opp i A-stallen til 
Rbk
2014: Norge U16, debuterte 
på Aegon cup i Tyrkia mot 
Skottland 
2015: Norge U17

2013: NM gull G16 (som 1.års guttespiller)
2014: NM gull G16 (som 2.års guttespiller)

Jeg har spilt håndball, fotball, innebandy, litt ski og litt 
friidrett. Jeg valgte fotball for det er det jeg vil holde på 
med. Jeg har aldri tenkt at «dette vil jeg ikke mer», men 
overgangen fra Freidig til Rosenborg G16 var hard og 
jeg var ofte sliten de første månedene. Fra 2 treninger/
uka til 5 ganger i uka i ei gruppe hvor alle spillerne var 
på samme nivå. Det viktigste for at jeg har lyktes er at 
jeg har vært i et godt miljø og jeg har hatt bra trenings-
forhold gjennom alle år. Jeg har jevnlig fått utfordringer 
på fotballbanen både i Freidig og Rosenborg. Jeg har 
foreldre, storesøster og slekt som har stilt opp på kamper 
og turneringer og hjulpet til i de gruppene jeg har vært 
i.  En god trener ser alle uansett nivå og motivasjon. At 
alle får utfordringer i forhold til det de selv ønsker. Han/
hun er rettferdig og tydelig, og har godt humør. Hospi-
tering oppover for de beste spillerne (ut i fra motivasjon 
og holdninger) er en måte som en trener kan bruke for 
å motivere/utfordre de beste i gruppa. Mine forbilder er 
fotballspillerne Zlatan Ibrahimovic, PSG og Robert Lewan-
dowski, Bayern München. Jeg er for tiden under opptren-
ing etter at fremre korsbånd i kneet røk under en kamp-/
treningsleir med U20-gruppa i juli og jeg har derfor ikke 
spilt kamper i høst. Jeg trener nå for å komme sterkt 
tilbake og bidra for Rosenborg i 2016. Mitt mål er å fort-
satt jobbe hardt på treninger og ta de utfordringer som 
kommer. Jeg vil utvikle meg videre i Norges beste klubb. 
Jeg ønsker å se hvor langt jeg kan komme i fotballen og 
kanskje en dag spille i en av de store ligaene. 
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15FOTBALL

Samtlige jenter klare til treningsøkt kl 10 en 
lørdagsmorgen under kyndig ledelse av Kevin 
Ingebritsen fra Trondheims-Ørn.

Selv om det der ble tap 5-0 for Ørn så var det 
god stemning blant J01. Etter kampen fikk vi 
komme ut på banen og hilse på noen av spill-
erne til Ørn også.

Vi var så heldig å få delta på Ørn kamp (Ørn - Lille-
strøm) etter at de hadde gjennomført trening med oss 
på eget gress.
Dette ble en opplevelse for alle sammen, før kampen 
var Lillestrøm serieleder og -mester, mens Ørn lå som 
nr. 7.
Ut fra tabellsit. skulle dette kanskje bli rått parti, første 
omgang var på det jevne, og ingen av lagene domin-
erte, 0-0 til pause.
Etter hvilen skjedde det noe: Lillestrøm tok over hele 
showet og det endte til slutt 0-5.

(Det skal også nevnes at Ørnkeeperen som har stått i 
mål på toppnivå, ble dessverre skadet under oppvarm-
ing, og de måtte stille med en svakere keeper som ikke 
hadde spilt kamp på dette nivået).
Vi fikk se landslagsspillere i aksjon og ikke minst Trond-
heims Ørn, nå vet i hvertfall alle spillerne på J2001 hvor 
det er mulig å spille i fremtiden.
Etter kampen fikk vi møte spillere, stilt noen spørsmål 
og tatt bilder - stor stas.

Jan-Reidar

J01 bLE mEd TROndHEIm øRn!

Her er et bilde 
fra akademiet 

hos Trond-
heims-Ørn 

som har vært i 
helga. Vi i J01 

hadde med 
2 stk. Hanna 

Berntsen 
Sæther og Julie 

Holthe, begge 
var strålende 
fornøyd med 
samlingen og 

hadde lært 
mye nytt som 

vi kan bruke 
videre i gruppa 

vår.

Lydhør gjeng når Kevin informerte om dagens 
økt.

Det ble kjørt en del tekniske øvelser i midt-
sirkelen, noe jentene likte godt.



16 FOTBALL

I starten var det slik det vanligvis er 
med små lag, mange foreldre som 
var engasjert, men etterhvert så var 
det uten tvil Oddvar Strand, Vibeke 
Moe og Vegard Bugten som har 
brukt mest tid sammen med meg 
rundt laget.  Jeg kan også nevne 
mange flere her som på en eller 
annen måte har tatt i et tak, men 
tenker mest å si noe om guttene.
Sportslig så har vi gjort det utrolig 
bra sammen. Vi er kretsmestre i 
både fotball, og futsal. Vi har vært 
på Lerkendal og spilt finale i Skan-
diacupen, og vunnet 3 ganger på 
rad. I år fikk vi vår dårligste plasser-
ing der med en veldig fin 3.plass.Vi 
har vunnet TA-cup`en 2 ganger, av 2 
mulige. Vi har vært med på Nor-
way cup, der Vålerenga som kom 
til finalen jublet hemningsløst etter 
å ha klart et ufortjent uavgjort mot 
oss i gruppespillet. Vi har deltatt i 
Danacup to ganger, der vi ut i fra 
forutsetningene har gjort det veldig 
bra sportslig, og vært vinnere sosialt.                                                                                                                                         
Vi hadde sett for oss at vi skulle 
avslutte G16 med å kjempe i toppen 
i den øverste «0. div.», men det ble 
en nedtur da vi ikke fikk anledning 
til å bli med der p.g.a. noen nye, 
og rare regler kretsen hadde ord-
net. Vi fikk etterhvert ristet av oss 
skuffelsen, og sammen med Gun-
nar Hovland dro vi på treningsleir til 
Tyrkia i vinterferien. Det var en super 
tur der vi spilte to treningskamper. 
Den første kampen mot et tysk 
kretslag bestående av spillere fra 
Köln, Mainz og Wolfsburg. Vi klarte 
oss veldig bra, og etter å ha ledet 
1-0 langt inn i kampen, så ble det 

et 3-1 tap til slutt. De tyske trenerne 
var mektig imponert over oss, og 
kunne nesten ikke tro oss da vi sa at 
vi var fra en breddeklubb. Den andre 
kampen spilte vi i mot profesjonelle 
16 åringer fra Dinamo Moskva. Alle 
guttene der hadde fått kontrakt fra 
klubben som 14- åringer, og som 
treneren deres sa da jeg spurte om 
skole «very little school, much foot-
ball» De var i Tyrkia hele vinteren 
for å trene og spille, uten familien 
sin. Resultatet i kampen snakker vi 
ikke så høyt om, men vi kan si at vi 
fikk oss en lekse i tempo, trykk og 
ikke minst disiplin. Morsomt var det 
uansett å ha spilt mot et slikt lag.
I denne siste sesongen kom også 
Bjarne Berg, og Svenna Kristoffersen 
med i trenerteamet. Det har fungert 
veldig bra, vi har mange av de 
samme holdningene og meningene 
om fotball.  
Etter en litt treg start på vårseson-
gen denne sesongen så har vi til 
tider spilt veldig bra nå i høst, og 
i finalen om kretsens pokal nå på 
Lerkendal, spilte vi fantastisk fotball 
og vant kampen 3-0. 
3. plass i Skandiacup og, 1/8 delsfi-
nale i Danacup med kun 13 spillere. 
Alt dette til tross for at 5 av noen 
av våre ivrigiste gutter valgte å søke 
fotball-lykken andre steder i år.
Det at vi har oppnådd så mange 
gode resultater sammen, er nok 
hvordan dere har vært på treningene 
opp gjennom årene. Vi har vært 
veldig gode til å pushe hverandre på 
trening, for å holde kvaliteten oppe. 
Når vi har trent så har vi stort sett 
gjort det ordentlig. Dere har forstått 

at sjansen til og lykkes er mye bedre 
når alle sammen gjør jobben sin, og 
vi jobber sammen og for hverandre.  
Det er en utrolig viktig egenskap å 
ta med seg også i livet ellers. Håper 
at det vi har hatt med fotballen blir 
gode minner for dere. Noe av det 
jeg husker aller best er når dere som 
11- åringer fikk møte Barcelona sine 
12- års gutter under Skandiacupen. 
Her er et lite utdrag fra Adressa:
«Det er ingen tvil om hvem som har 
fått mest oppmerksomhet under 
Skandia Cup på Lade denne uka. 
Laget som trolig har reist lengst for å 
delta, er Barcelonas G12-lag. 
De talentfulle fotballspillerne fra 
Barcelona ble raskt publikumsyn-
dlinger med sitt hurtige og treffsikre 
pasningsspill. Ifølge Adressa.no sin 
reporter. Det en slående likhet i spill-
estil med det som verdensstjernene 
på A-laget til Barcelona presterer. 
Onsdag ettermiddag hadde Freidig 
G11 fått ordnet en kamp mot det 
mye omtalte laget fra Barcelona. 
Selv med ett år ekstra på baken 
klarte ikke de unge talentene å score 
mer enn ett mål mot Freidig. Trond-
heimslaget derimot, de scoret tre 
mål, og var i himmelen. Før kampen 
var guttene spent på møtet med 
selveste Barcelona. Flere av spillerne 
på Freidig følger med Barcelona FC, 
og de var mest fornøyde med å bare 
få møte dem. At det i tillegg skulle 
bli seier, var ren bonus.»
Takker for en fantastisk tid sammen 
med dere, og lykke til videre gutter.           

Jarl

Etter å ha trent G99-erene til Freidig nå i 10 år, så takker jeg for meg som trener for guttene. Ikke 
er dere bare gode på fotballbanen, for meg så er dere fantastiske lagspillere også utenfor banen. 
Jeg har tilbragt veldig mye tid sammen med dere, så jeg føler at jeg kjenner dere ganske godt til å 
komme med en slik påstand.

FAnTASTISkE FREIdIg 99



FREIdIg J 16 bLE kRETSmESTERE!
Gratulerer til Freidig J99/00 etter 1-0 i finalen mot CSK! Utrolig god prestasjon av en utrolig fin spillergruppe!

17FOTBALL

VInnER AV kRETSEnS POkAL 
FOR 1. dIVISJOn guTTER 16

1. rekke: Marcus Samdal, Halvor Haugen, Andreas 
Estenstad, Casper Kristoffersen, Kristoffer Eggan, 
Åsmund Selbekk, Filip Berg Vindsetmo. 2. rekke: Bjørnar 
Hovland, Johannes Lyngaas, Aeksander Kjelsli, Magnus 
Nordstrøm Fagerhaug. 3. rekke: Jarl Tysnes (trener), Idar 
Aasland Grande, Gunnar Manuel Echegaray, Jostein Fyr-
vik, Martin Bondevik, Vegard Sørheim, Kristian Lien, Jens 
Neverdal, trenere Bjarne Berg og Svein Erik Kristoffersen.

Torsdag 29. oktober: Finale - G16 kronet en fantastisk sesong med å vinne kretsfinalen 
for 1. divisjon. Freidig kvalifiserte seg til sluttspillet ved å vinne sin avdeling suverent. 
Laget var ubeseiret og hadde 6 poengs forsprang ned til andreplassen.

I semifinalen ble Fram slått 3-2 i triller av en kamp. 
Freidigguttene skapte mange sjanser, men var til tider 
litt ubesluttsomme i forsvarsspillet i 1. omgang. Laget 
hevet seg i andre omgang og sikret seieren ved ett mål 
av Bjørnar Hovland, mens Jens Neverdal noterte seg for 
to nettkjenninger.

Finalen ble spilt på SalMar-banen på Lerkendal med 
National på motsatt banehalvdel. Freidig forventet en 
jevn og tøff kamp, og bestemte seg for å gå ut i et for-
rykende tempo. Det første målet kom før kampen var 
ett minutt gammel. Jens Neverdal fyrte av et knallhardt 
skudd som National-keeperen måtte gi retur på. Filip 
Berg Vindsetmo satte ballen trygt i mål. Sistnevnte 
hadde også et skudd i stanga etter 3 minutter. 

Freidig presset på resten av omgangen og kunne hatt 
flere mål. Etter 35 spilte minutter fikk Åsmund Selbekk 
sjansen fra kort hold etter et hjørnespark og økte le-
delsen slik at Freidig kunne gå til pause med 2-0. 
I andreomgangen ble tempoet lavere, og Freidig-gut-
tene kontrollerte kampen. National slapp nesten ikke 
til, og totalt sett hadde de en kvalifisert målsjanse. 5 
minutter før slutt ble Andreas Estenstad spilt gjennom 
på venstre kant. Han forserte ned mot dødlinjen og slo 
en pasning til Aleksander Kjelsli som sikkert satte bal-
len i nota og fastsatte resultatet til 3-0.

Før kampen mellom Rosenborg og Haugesund var 
det premieutdeling på Lerkendalmatta, hvor kaptein 
Åsmund Selbekk mottok pokalen på vegne av laget. 
En flott sesong er nå over hvor G16 har vunnet 1. 
divisjon og kretsfinale. Laget spilte seg også fram til 
semifinale i Skandia Cup og 1/8-delsfinale i Dana Cup. 
I tillegg ble andrelaget suveren vinner i 3.divisjon.

Denne 
innsat-
sen er 

også stor 
inspirasjon 

for hele 
Freidig 

Fotball, og 
ikke minst 
årskullene 

som 
kommer 

etter!
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En herlig gjeng med ungdommer som har hatt en utfordrende, spennende og ikke minst 
god sesong. vi hviler ikke på laurbærene -  forberedelsen til neste sesong er allerede 
godt i gang.

Spillere, søsken og foreldre på hagefest under Dana Cup

FREIdIg FOTbALL – JEnTER16

På slutten av fjoråret hadde vi den vanlige sammen-
slåing av kommende års 15- og 16 åringer. For vårt 
vedkommende fikk vi i tillegg en flott gjeng med jenter 
fra Trond, som dessverre ikke lengre klarte å stille eget 
lag. 3-4 lag, i alt 36 spillere, skulle bli til ETT Freidig J16 
lag. En liten utfordring vil mange si, og det var vel noen 
av jentene som kjente på det samme. Mange av J00 
hadde spilt sammen siden de var 6-7 år og nå skulle de 
trene og spille sammen med noen som var eldre og til-
legg noen fra en annen klubb. Skummelt!! Men ble det 
så skummelt som noen frykte? Over hode ikke. Med; 
bli-kjent-kveld, gode treninger, flinke trenere, trenings-
samling i Meråker, kveldsmat, største oppmøte i folke-
toget 17. mai, kioskdugnader av jentene under Skandia 
Cup og ikke minst Dana Cup som et høydepunkt, så 
har denne gjengen blitt ETT J16 lag. En flott og repre-
sentativ gjeng for Freidig fotball.

På J16 har vi tro på å bygge det kollektive og ta vare på 
de sosiale relasjonene, altså bygge et lag. Det hjelper 
lite å ha en gjeng med individualister når du skal drive 
på med lagidrett! Vi må trene som et lag, spille som 

et lag og oppføre oss som et lag. Samtidig har vi hatt 
ambisjoner om å utvikle alle spillerne, uavhengig av 
ambisjonsnivå. Nesten ikke frafall og gode prestasjoner 
i år taler for at sesongen 2015 har vært god for J16. 

Når man tar et kort tilbakeblikk på sesongen, må det 
være lov til å skryte litt av superjentene våre. I NM J16 
gikk vi helt til regionalrunde og ble blant de 32 best 
lagene i Norge. Vi har stilt med 2 lag i serien. I 2. div 
fikk vi en flott tredjeplass. I 1 div vant vi kretsfinalen og 
ble beste 1. div lag i Trøndelag. I Dana Cup gikk 15 års 
laget helt til kvartfinale i A-sluttspillet og ble slått ut på 
en dramatisk straffesparkkonkurranse med flere hundre 
tilskuere. I tillegg er Karen landslaglagskeeper på J15.

Neste år blir vi Jenter17, etter at Fotballkretsen endret 
klassen i jentefotballen. Forberedelsen til neste sesong 
er godt i gang. Både spillere, trenere og foreldre gleder 
seg til nye spennende opplevelser både på og utenfor 
fotballbanen.

Hans Petter Rønning, Oppmann J16



Siste helgen i august arrangerte fotballavdelingen sin årlige Tine Fotballskole med ca 80 
aktive spillere i Freidig. Det ble et flott gjennomført arrangement med mye positiv aktiv-
itet med idrettsglede i fokus for våre yngste fotballspillere i klubben.
vi fikk i tillegg besøk av Ranheimspiller Mads Reginiussen og tidligere RbK spiller bent 
Skammelsrud som inspirerte, og ga gode råd på veien videre.
vi hadde i år flotte, dyktige instruktører fra toppfotballinja på Strinda videregående skole.

Fem fine jenter på Tine Fotballskole. Fra venstre: Tiril, Selma, Solveig, Luna og Ronja. 
Foto: Hilde Remman Paulsen.

TInE FOTbALLSkOLE

Jenter 2002 avsluttet en god og glad sesong med å vinne 
en soleklar seier over foreldrene i den ny-
opprettede Gæmlis-cup. Etter cupen feiret alle seieren 
med pizza på Freidighuset. Foreldregruppa takker glim-
rende trenere og strålende oppkvinne for all den innsats 
de legger ned for laget.
Tekst & Foto: Silja Ryum.

J02
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ÅRSFEST

Hyllkaka’s Årsfest

STORKORS:
Kjell Skoglund han er Freidigs Tordenskiold fallera

han leder gruppen myndig med kontroll fallera.
I HS har han sittet mange år fallera

og derfor han i dag sitt storkors får fallera.

Randi Skogseth hun er sosial fallera
Serverer under Skandia Cup i sal fallera.

Og alltid har hun lett og lyst humør fallera
vi smiler når hun kommer inn vår dør fallera.

Knut Lillealtern inspirerer oss fallera
i marka kan han løpe som en foss fallera.

I Sofaposten ses hans signatur fallera
han sier aldri nei, er aldri sur fallera.

KOMMANDØR:
Jan Erik Buan er å stole på fallera

hans kloke bidrag de er ikke få fallera.
I Vinterparken er han Freidigs mann fallera
med argumentasjon og god forstand fallera.  

Trond Kvamsdal aktiv med i mange år fallera
som nestleder han støtt og stødig står fallera.

I borgertoget er han general fallera
System og orden er hans ideal fallera.

Vår nye kommandør er  Jacob Stang fallera
en trofast Freidigmann som får en sang fallera.

En god replikk og mange gode ord fallera
du får om du har Jakob ved ditt bord fallera. 

RIDDER:
Are Bergquist er en ridder rå fallera
i fotball er han alltid kobla på fallera.

Struktur og orden vil han gjerne ha fallera
en nyttig egenskap som gjør oss glad fallera.

Steinar Haugen slås til ridder nå fallera
i håndball og i fotball er han rå fallera.
Ideer har han alltid for vår klan fallera

en trimavdeling er hans nye plan fallera.  

onsdag 14. oktober gjennomførte Hyllkakas Kollegium årets Hyllkakfest. 
Stor stemning ble det med over 40 til stede. Utmerkelser ble gitt til:

vår gamle kjempe Arne Røe fylte 95 år den 23.9, 
og Hyllkaka møtte opp med blomster og sang.

Hyllkakas aktiviteter på Fjellseterstua:
Julelunsj tirsdag 8. desember kl.12.00
Årsmøte tirsdag 24. februar 2016. kl. 10.30



La	  ungdommen	  ta	  �lbake	  li�	  av	  Bymarka	  
	  

21GRÅKALLEN VINTERPARK

La ungdommen ta tilbake litt av bymarka

Klubbene representerer 20.000 medlemmer
NTNUI   12.000 
TSK    6.000 
SK Freidig   2.000

Klubbene har historisk tilhold på Gråkallen:
TSK  Skistua  1896
NTNUI  Studenthytta 1913
SK Freidig Fjellseterstua 1930

Sør-Trøndelag skikrets er Norges største skikrets

Moderne anlegg på skihistorisk grunn
Gråkallrennet 1897, hopp 1903. 
Hovedlandsrenn 1906.
Hoppbakke og alpinrenn i Nordrenna 1906. 
Verdens første FIS-renn Alpint 1926.

Gråkallhytta 1889, Skistua 1896, 
Fjellseter Hotell og Sporten 1899, 
Studenterhytta 1913,
Fjellseterstua 1930, Kapellet 1933

Gråkallbakken 1899
Fjellseterbakken, hopp 1925. 
Vintervannkleiva, heis og lys i 1957.
Instruktørbakken, heis 1960, lys 1962

Anlegget bygges i gamle traseer
Rustadrenna  1896  -  Nordrenna 1900 
Udbyeløypa 1903   -  Instruktørbakken 1960

vintervannskleiva
• Sentralt plassert i byens mest populære utfartsområde
• Svært vindutsatt på toppen
• For bratte traseer for barn og unge
• Synlig fra store deler av byen

Flytting og sammenslåing av anlegg
Vintervannskleiva flyttes og slås sammen med 
Instruktørbakken til ett samlet anlegg.  

gRÅkALLEn VInTERPARk

	  	  	  	  	  	  	  Gamle	  traseer	  
	  	  	  	  	  	  	  Nye	  traseer	  

RUSTADRENNA
	  

NORD
RENN

A	  

UDBY
ELØYP

A	  

INSTRUKT
ØRBAKKE

N	  

Eksisterende	  og	  nye	  traseer	  

Dagens	  skisenter	  fly�es	  	  
�l	  baksiden	  av	  Gråkallen	  

MOT-Camp 

Instruktørbakken 

Fjellseterstua 

Til langrennsløypenettet 

Skileiken 

• Tilbakeføre Gråkallen
 til friluftsområde 
 med svært høy 
 kvalitet
• Moderne anlegg 
 tilpasset barn og 
 unge
•  Miljømessig vesentlig 
 bedre plassering
•  Flytter trafikken 
 lengre ned i marka
•  Snøsikkert: 
 300-470 moh

Nb: Dette er IKKE sist oppdaterte versjon!
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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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overordnede hensyn i prosjektet 
Naturmangfold
Landskap
Friluftsliv
Konkurranse
Miljø

Hvordan disse hensynene er ivaretatt
Naturmangfold
Ingen konflikt av nasjonal eller vesentlig regional inter-
esse.

La ungdommen ta tilbake litt av 
bymarka

barn og unge i fokus
•  Bynært rekrutteringsanlegg for egenorganisert 
    og organisert aktivitet. 
•  Anlegget planlegges for moderne friluftsliv: 
    Flerbruk med alpint, twintip, telemark og brett. 
•  Viktig rekrutteringsarena.
•  Ungdommen gis mulighet til å ”ta tilbake litt 
    av Bymarka”. Lære seg å være ute – Folkehelse.
•  Velegnet for idrettsgymnas med spesialisering i 
    snøbrett, freeski og alpint samt skoleskidager.
•  Bidra til et komplett vintertilbud til skoler i hele 
    regionen.
•  MOT på Gråkallen.
•  Komplett tilbud for studentene, med Studenter-
   hytta i sentrum.
•  Tilrettelegging for folk med nedsatt funksjons-
    evne.
•  Bakker med varierende vanskelighetsgrad
  - Barnebakke
  - Skipark-terrengpark
  - Familiebakker
  - Alpinbakker for trening og barne-, ungdoms og  
    studentrenn
  - Frikjøring/offpiste for bl.a ungdom og studenter

Styret Gråkallen AS
Formann: Dag Herrem
Styremedlem: Thor Arne Falkanger (Freidig)
Styremedlem: Erling Haug (Skiklubben)
Styremedlem: Oddvar Johansen
Styremedlem: Adrian Sjøholt (NTNUi)
 
Varamedlem: Anne Berit Lund (St Olavs/Skiklubben)
Varamedlem: Terje Bostad (Studentsamskipnaden)

9 miljømål
1. Skånsom utbygging
2. Økt tilgang til gode friluftsområder
3. Ta vare på særlige natur- og kultur-
 kvaliteter i etablering og drift av 
 anlegget
4. Gråkallen og Nordrenna skal ivaretas 
 som naturlige frikjøringsområder
5. Et «stille anlegg» 
6. Kollektivtransport 
7. Mest mulig C02-nøytral drift
8. Aktivt samarbeide med eksisterende 
 hytter og aktiviteter rundt Gråkallen
9. Vi skal gi alle barn og unge gode 
 opplevelser i anlegget
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INGENTINGODD.NO - 4. OKTOBER 2015. 
Av Oddgeir Hepsø

Jeg sitter et stykke opp på tribunen med jakka godt 
trukket rundt meg. Det er surt i høstvinden. Datteren 
min har sin andre fotballtrening, så hun vil fortsatt ha 
meg der. Det er ingen andre foreldre å se. Neste gang 
er jeg sikkert borte jeg også.

Du har på mirakuløst vis fått alle jentene sin opp-
merksomhet og fått dem til å løpe på linje, samtidig 
som du setter opp kjegler og roper kommandoer til 
dem. Humøret på linja er godt og over halvparten får 
med seg at du roper «høyre», og de tar høyre hånd i 
bakken. Den andre halvdelen fordeler seg noenlunde 
jevnt mellom de som tar venstre eller ingen hånd i 
bakken.

Etter oppvarmingen skal det gjennomføres noen øvel-
ser. Du fordeler vester og forklarer. Mange av jentene 
er mye mer opptatt av vestfarge og hvem de kom-
mer sammen med, enn øvelsen du tålmodig forklarer. 
Noen av jentene har bestemt seg for å drikke litt vann, 
mens to står på hodet ned i draktbagen og leter etter 
en vest med annen farge. Stemningen over bagen blir 
smått euforisk når de to oppdager at de kan bytte 
med hverandre. Med stø og rolig stemme roper du 
igjen jentene til deg for å gjenta øvelsen. Med vari-
erende utførelse gjennomfører jentene etterhvert de 
øvelsene du instruerer dem til. Jeg lurer på hva som 
motiverer deg? Er det drømmen om å fostre opp en 
ny Hege Riise som i 2031 kan lede et nytt krabbetog 
etter seier i en VM-finale? Eller er det bare ønsket om 
at barn skal få oppleve den samme gleden med idrett 
som du selv gjorde?

Øvelsene avsluttes etter hvert og du fordeler spillerne 
i to jevnbyrdige lag og blåser i gang spillet. Du løper 
opp og ned på sidelinja og gir tilbakemeldinger. Helt 
blottet for kritikk, ironi og sarkasme, selv om mulighe-
tene så absolutt kan sies å være tilstede for den type 
kommunikasjon. Bare rosende, konstruktivt og til alle. 
Ikke siden Nils Arne Eggen på 90-tallet, har jeg sett 
et slikt engasjement på treningsfeltet som du utviser. 
Bare at du gjør det uten temperamentet og røyken i 
munnviken. Vel vitende om at du på hver trening fram 
til disse jentene blir femten år, må gjenta mange av 
de samme meldingene for at de skal feste seg. Hvis 
du er så heldig at de fortsetter så lenge. Jeg beundrer 
engasjementet og tålmodigheten din.

For tredje gang kommer den samme jenta bort til deg 
og river i vesten din og forteller noe om kaninen sin. 
Du smiler og nikker, og med et glimt i øyet leder du 
henne inn i spillet igjen. Alltid med et glimt i øyet. Du 
oser at idrett er lek og moro. Og det smitter, stemnin-
gen er god.

Plutselig ser jeg at du strekker armene over hodet og 
jubler etter en middels innsidepasning. Deretter går du 
bort til hun som slo pasningen og tar high-five med 
henne. «Sånn skal det gjøres!» roper du. Jenta smiler 
og vokser tre centimeter på stedet. I en relativt sjanse-
fattig 0-0-kamp har du klart å se noe positivt. Du har 
nok siden oppstarten med disse jentene snakket om 
viktigheten av og terpet på pasninger. Og plutselig 
er du vitne til noen som både prøver og delvis lykkes 
med det. Jeg unner deg den følelsen av framgang.

Det blir et par mål på slutten. Laget som scorer jubler. 
Når det andre målet scores jubler de fleste fra det 
andre laget også. Enten fordi de ikke helt har skjønt 
hvilket mål de skal score i, eller fordi idrettsgleden er 
viktigere enn resultatet. Jeg tror mest på det siste. Du 
roper oppmuntrende til begge lagene. Her er det fak-
tisk viktigere å delta enn å vinne. Ungene er så små, 
enda er det helt greit.

Du blåser av treninga og samler dem rundt deg. Du 
skryter av innsatsen, oppfordrer til egentrening og øn-
sker dem velkommen tilbake neste uke. Alle kommer 
til å dukke opp fordi de har storkost seg.

Det er fotballtreneren som står der i midten, men det 
kunne like gjerne vært håndballtreneren, allidrettstre-
neren, friidrettstreneren, skitreneren eller hvilken som 
helst annen barneidrettstrener. Jeg har lyst til å løpe 
bort å gi deg en klem og takke deg for at du tar deg 
tid. Tar deg tid til å trene barna mine, lære dem om 
samspill, lære dem om gledene ved fysisk aktivitet og 
gir dem noen timer pause fra ipad og tv. Alt du får 
til gjengjeld er en middels fin treningsdress og gratis 
trening når du bærer med deg treningsutstyret hjem. 
Jeg er full av beundring og takknemlighet. Jeg skulle 
så gjerne kommet bort, men er livredd for å bli spurt 
om å bli hjelpetrener.

http://www.dagbladet.no/2015/10/06/kultur/menin-
ger/debatt/idrett/barn/41370665/

bARnEIdRETTSTREnEREn
Hva er det som motiverer disse utrettelige folkene?
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